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Npbflaã◊Î@k”b‰fl

  لإلمام أبي جعفر () مجموعة من الكلمات الذهبية التي تُعدُّ من 
مناجم التراث اإلسـالمي ومن أروع الثروات الفكرية اإلنسـانية ، وكثير 
مـن النصائح الرفيعة الهادفة خلير البشـرية جمعـاء من حيث تربية 
األجيال بعد تربية املرء نفسه وحسن اآلداب التي هي زينة اللب والقلب 
، وهي عنوان صحيفة املرء السعيدة وهي معيار جمال النفس البشرية 
. ولنا في اجلواد() أسوة حسنة فمن الواجب أن ال منر عليها مرَّ الكرام 
فهـي تُدلنا إلى اخلير الوفير والنعمة اجلزيلـة واخللق الرفيعة ، والعزمية 
ب األوطان  الثابتة ، والبهجة املورقة، والتعاون اجلاد بدون اسـتبداد ، وحُ
، واالبتعاد عن العدوان حيث أكدها موالنا ومقتدانا تاسـع األئمة حفيد 

كاظم الغيظ عليهما السالم واقتبسنا منه:
قـال (): ثـالث خصال جتلب فيه املـودة : اإلنصاف في املعاشـرة ، 
واملواسـاة في الشـدة ، واالنطواء على قلب سليم . وقال (): حسب 
املرء في كمال املروءة ، تسـود الصبر، واعتنق الفقر ، وارفض الشهوات ، 

وخالف الهوى ، واعلم انك لن تخلو من عني اهللا ، فانظر كيف تكون.
وقـال(): ال تعاجلوا األمر قبل بلوغـه فتندموا ، وال يطولن عليكم 
األمل فتقسـوا قلوبكم ، وارحموا ضعفائكم ، واطلبوا الرحمة من اهللا 

بالرحمة منكم ، وقال () من شتم أجيب ومن تهور أصيب .
ما أروع هذه الكلمة التـي تربي وتهذب النفس التي حتكي عن الواقع 
االجتماعـي والتربوي فإن من يتعرض للناس بالسـباب والشـتم فإنه 
حتما بال شك يُجاب باملثل ، كما أن املتهور يُصاب من جراء تهوره بالبالء 
والدمـار ، وقال () : راكب الشـهوات ال تقال عثرته ، فإن من انقاد إلى 
شـهوته صار أسـيرا لها فيقع في حلبة الشـيطان ويصير إلى هاوية 
العثرات فمن يقيل عثراته إذا هوى ، ومن يزيل هواه إذا أبتلى فالعذر بعدها 
ال يزيل قبحـه ، وينزل به القضاء عاجال أو آجال . فاصبر على ما يصيبك 
من ضنك عيشك فإن مع العسر يسـرا ، وال متدن عينيك إلى ما متع به 
غيـرك ، فال تنظر إلى من هو أعلى منك ، وال تدني إلى من هو أدنى منك ، 
تهوى في حفرة ال جتد من ينقذك كما قال اإلمام اجلواد () : اصبر على 
مـا تكره فيما يلزمك احلق ، واصطبر عما ال حتب فيما يدعوك إلى الهوى 
، وإياك مصاحبة الشرير فإنه كالسيف املسلول يحسن منظره ويقبح 

أثره .املصادر(حياة األمام اجلواد/الشيخ محمد باقر القرشي)

نشأ اإلمام الكاظم () وترعرع في بيت 
ــه اإلمامة العظيمة  الوحي والنبوة تظلل
ــة وورث علوم آل  ــه الدوحة النبوي وتبارك
ــام جعفر  ــكان أبوه اإلم ــد()، ف محم
ــي الدين والعلم  الصادق () يفقهه ف
ــكارم األخالق حتى صار  واحلديث ويزقه م
علما ومنارا يستضاء به، وكان ذلك واضحا 
عندما تقلد اإلمام الكاظم () منصب 
 ()اإلمامة بعد استشــهاد أبيه الصادق
ــث كان اعلم أهل زمانه وأفقههم في  حي
ــد في ذلك فكان املالذ  الدين ال يدانيه اح

اآلمن للناس في أمور دينهم ودنياهم .
ــار إليهم  ــف ال يكون ذلك وقد أش وكي
رسول اهللا () الذي ال ينطق عن الهوى 
ــيٌ يوحى إذ يقول (مثل أهل  إن هو إال وح
بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها 

جنا ومن تخلف عنها غرق وهوى).
ــم () على  ــد دأب اإلمام الكاظ لق
إثبات أحقية خط اإلمامة في توجيه األمة 
اإلسالمية وإنهم املرجع الوحيد لكل طالب 
ــم من منابعه األصيلة ، متحديا بذلك  عل
ــي تدعي أحقيتها  ــارات املناهضة الت التي
ــة أهل البيت () أو التي  مقابل مدرس
ــانهم والنيل من  ــل من ش حتاول التقلي

مقاماتهم اجلليلة.
ــام الكاظم () أراد  ــد روي أن اإلم فق
الدخول على هارون العباســي في بعض 
ــه باحلفاوة  ــا رآه احلاجب قابل األيام، فلم
ــرمي لعلمه مبقام اإلمام، وكان حينئذٍ  والتك
ــع األنصاري) ينتظر الدخول، فلما رأى  (نفي
ذلك احترق قلبه غيظاً وساءه تكرمي اإلمام 
ــع األنصاري) ينتظر الدخول، فلما رأى  (نفي
ذلك احترق قلبه غيظاً وساءه تكرمي اإلمام 
ــع األنصاري) ينتظر الدخول، فلما رأى  (نفي

فتســائل من هذا الشــيخ؟ فقيل له: أوَ 
ــيخ آل أبي طالب، هذا  ما تعرفه؟! هذا ش
موســى بن جعفر، فأخذ نفيعٌ هذا يسيء 
لإلمام بكالمه وينتقص منه قائالً: أما لئن 
موســى بن جعفر، فأخذ نفيعٌ هذا يسيء 
لإلمام بكالمه وينتقص منه قائالً: أما لئن 
موســى بن جعفر، فأخذ نفيعٌ هذا يسيء 

، فقيل له: ال  خرج من عند هارون ألسوأنّهُ
تفعل، فإن هؤالء أهل بيت لم يتعرض لهم 
أحدٌ بخطاب إال وســموه (باجلواب) سمة 

يبقى عارها عليه أبد الدهر.
ــام () من مقابلة  ــا انتهى اإلم   ومل
ــده أقبل عليه نفيع  ــارون وخرج من عن ه

األنصاري وقال له باستياء: من أنت؟ 
ــام الكاظم () جواب  ــه اإلم   فأجاب
العزيز املتواضع قائالً (ياهذا، إن كنت تريد 

ــام الكاظم ( ــه اإلم   فأجاب
العزيز املتواضع قائالً (ياهذا، إن كنت تريد 

ــام الكاظم ( ــه اإلم   فأجاب

النســب فأنا ابن محمد حبيب اهللا وابن 
إســماعيل ذبيح اهللا، وابن ابراهيم خليل 
ــت تريد البلد فهو الذي فرض  اهللا، وان كن
ــز وجل على املســلمني وعليك أن  اهللا ع
ــت تريد البلد فهو الذي فرض  اهللا، وان كن
ــز وجل على املســلمني وعليك أن  اهللا ع
ــت تريد البلد فهو الذي فرض  اهللا، وان كن

ــه، وإن كنت تريد  ــم احلج إلي كنت منه
املفاخرة فو اهللا مارضي مشــركو قومي 
ً لهم حتى قالوا يا  مبسلمي قومك أكفاءا
املفاخرة فو اهللا مارضي مشــركو قومي 
ً لهم حتى قالوا يا  مبسلمي قومك أكفاءا
املفاخرة فو اهللا مارضي مشــركو قومي 

اءنا (أو نظرائنا) من  محمد أخرج إلينا أكفّ
قريش) فتركه ومضى.

   فأصاب اخلجل نفيعاً األنصاري وانصرف 

وهو يشــعر بالعار من اجلواب الذي وسمه 
.() به اإلمام

ــب ان هارون  ــاب املناق ــاء في كت   وج
العباسي أمر أبا يوسف القاضي أن يسأل 
اإلمام موســى بن جعفر () مســألة 
ــام عن اجلواب،  ــه لعله يعجز اإلم بحضرت
ــيلة للحط من كرامته  فيتخذون ذلك وس
ومقامه، وعندما التقى اإلمام () بهما 

في مقام واحد سأله أبو يوسف قائالً:
ومقامه، وعندما التقى اإلمام (

في مقام واحد سأله أبو يوسف قائالً:
ومقامه، وعندما التقى اإلمام (

حرِم؟ ماتقول في التظليل للمُ
قال اإلمام(): ال يصلح

فقال أبو يوســف: فيضــرب اخلباء في 
األرض ويدخلها؟

قال (): نعم
ــرق بني  ــا الف ــو يوســف: فم ــال أب ق

املوضعني؟
ــه اإلمام () بســؤال فقال له:  فأجاب

ماتقول في الطامث أتقضي الصالة؟
قال: ال

قال (): أتقضي الصوم؟
قال: نعم

؟ قال (): ولِمَ
قال ابو يوسف: هكذا جاء.

فقال اإلمام (): وهكذا جاء هذا.
ً ولم يطق جواباً  فسكت أبو يوسف حائرا

فقال اإلمام (
ً ولم يطق جواباً  فسكت أبو يوسف حائرا

فقال اإلمام (

وبدا عليه اخلجل والعجز حتى استهزأ به 
هارون قائالً: ما أراك صنعت شيئاً؟

ــزه: رماني بحجر  ــه معترفاً بعج فأجاب
دامغ.

ــام إال ان تركهما وقد  فما كان من اإلم
أصابهما الفشل والغيظ.

ً من علماء اليهود  وفي رواية أخرى: أن وفدا
ونه  قصــدوا اإلمام الصــادق () ليحاجّ
ــني يديه طلبوا  في اإلســالم فلما مثلوا ب
منه الدليل على نبوة رســول اهللا محمد 
ــني يديه طلبوا  في اإلســالم فلما مثلوا ب
منه الدليل على نبوة رســول اهللا محمد 
ــني يديه طلبوا  في اإلســالم فلما مثلوا ب

 ،ً ــام الكاظم () حاضرا () وكان اإلم
ــام الصــادق () (كتابه  فأجابهم اإلم
ــول الناظرين، مع ما  املهيمن، الباهر لعق
ــرام وغيرهما مما لو  أعطي من احلالل واحل

ذكرناه لطال شرحه).
ــال بعضهم: كيف لنا أن نعلم هذا  فق

كما وصفت؟
عندئذٍ انطلق اإلمام الكاظم() وكان 
ــف لنا بأن نعلم  ــذاك صبياً قائالً: وكي آن

عندئذٍ انطلق اإلمام الكاظم(
ــف لنا بأن نعلم  ــذاك صبياً قائالً: وكي آن

عندئذٍ انطلق اإلمام الكاظم(

ما تذكرون من آيات اهللا ملوســى على ما 
تصفون؟

فقالوا: علمنا ذلك من الصادقني.
ــم (): فاعلموا  ــال اإلمام الكاظ فق
ــر طفل لقنه  ــا أنباتكم به بخب صدق م
ــى من غير تعليم وال معرفة عن  اهللا تعال

الناقلني.
 () فبهروا وآمنوا بقول إمامنا الكاظم
وأشهروا إســالمهم من فورهم معلنني، 
ً رسول  نشهد أن ال إله إال اهللا وأن محمدا
ــادون واحلجج من  ــم األئمة اله اهللا، وأنك

عند اهللا على خلفه.
ــب اإلمام الصــادق () إلى ولده  فوث
ــه وقال له: أنت القائم  وقبّل ما بني عيني

من بعدي.

عالم ودليل
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ــالة اإلســالم  إن االعتقاد بضرورة خروج اإلمام املنتظر() جزء من رس
وعنصر هام من عناصر العقيدة اإلسالمية، فان اإلسالم مبفهومه الصحيح 
البد إن يسود األرض، وتتحقق في ظالل حكمه العدالة االجتماعية الكبرى، 
ــم اخلير في جميع أنحاء  ــن املظلومون واملضطهدون ويحق احلق ويع فيأم
الدنيا، وتزول عن الناس أفانني الظلم واجلور ولقد اخبرنا اإلمام اجلواد() عن 
بعض خصائص اإلمام املنتظر من غياب شخصه وحجبه عن األنظار، فقد 

تواترت األخبار عنه()الكثيرة ونورد بهذا اخلصوص بعض هذه األخبار:
روى عبد العظيم بن عبد اهللا احلســني (دفني طهران) () قال:دخلت 
ــيدي محمد بن علي بن موسى الرضا() وأنا أريد أن اسأله عن  على س
ــأله أن يكون هو اإلمام القائم  القائم هل هو املهدي أو غيره، وأرجو أن أس

)؟ فابتدأني قائالً:
ــأله أن يكون هو اإلمام القائم  القائم هل هو املهدي أو غيره، وأرجو أن أس

)؟ فابتدأني قائالً:
ــأله أن يكون هو اإلمام القائم  القائم هل هو املهدي أو غيره، وأرجو أن أس

)من أهل بيت محمد
((يا أبا القاسم إن القائم منا هو املهدي الذي يجب أن ينتظر في غيبته 
ً بالنبوة وخصنا  ويطاع في ظهوره وهو الثالث من ولدي، والذي بعث محمدا
((يا أبا القاسم إن القائم منا هو املهدي الذي يجب أن ينتظر في غيبته 
ً بالنبوة وخصنا  ويطاع في ظهوره وهو الثالث من ولدي، والذي بعث محمدا
((يا أبا القاسم إن القائم منا هو املهدي الذي يجب أن ينتظر في غيبته 

ول اهللا ذلك اليوم حتى  باإلمامة انه لو لم يبق من الدنيا إال يوم واحد لطّ
ً بالنبوة وخصنا  ويطاع في ظهوره وهو الثالث من ولدي، والذي بعث محمدا
ول اهللا ذلك اليوم حتى  باإلمامة انه لو لم يبق من الدنيا إال يوم واحد لطّ
ً بالنبوة وخصنا  ويطاع في ظهوره وهو الثالث من ولدي، والذي بعث محمدا

ــورا وظلما وان اهللا  ــرج فيه فيمأل األرض قســطاً وعدالً كما ملئت ج يخ
ول اهللا ذلك اليوم حتى  باإلمامة انه لو لم يبق من الدنيا إال يوم واحد لطّ
ــورا وظلما وان اهللا  ــرج فيه فيمأل األرض قســطاً وعدالً كما ملئت ج يخ
ول اهللا ذلك اليوم حتى  باإلمامة انه لو لم يبق من الدنيا إال يوم واحد لطّ

ــارك وتعالى ليصلح له أمره في ليلة كما أصلح أمر كليمه موســى،  تب
) قائالً: 
ــارك وتعالى ليصلح له أمره في ليلة كما أصلح أمر كليمه موســى،  تب
) قائالً: 
ــارك وتعالى ليصلح له أمره في ليلة كما أصلح أمر كليمه موســى،  تب
)ــول ونبي)) ، وأضاف ً فرجع وهو رس ــب ليقتبس ألهله نارا إذ ذه

ــى،  ــارك وتعالى ليصلح له أمره في ليلة كما أصلح أمر كليمه موس تب
ــول ونبي)) ، وأضاف( ً فرجع وهو رس ــب ليقتبس ألهله نارا إذ ذه

ــى،  ــارك وتعالى ليصلح له أمره في ليلة كما أصلح أمر كليمه موس تب

أفضل أعمال شيعتنا انتظار الفرج، وكذلك أجابه: يا أبا القاسم ما منا إال 
ــو قائم بأمر اهللا ، وهاد إلى دين اهللا، ولكن القائم يطهر اهللا به األرض  ه
ــود، هو الذي يخفى على الناس والدته ويغيب عنهم  من أهل الكفر واجلح
ــول اهللا() وكنيته، وهو الذي تطوى له األرض،  شــخصه، هو سمي رس
ــود، هو الذي يخفى على الناس والدته ويغيب عنهم  من أهل الكفر واجلح

ــول اهللا( شــخصه، هو سمي رس
ــود، هو الذي يخفى على الناس والدته ويغيب عنهم  من أهل الكفر واجلح

ــدة أهل بدر ثالثمائة وثالثة  ــل له كل صعب، ويجمع إليه أصحابه ع ويذل
عشر رجالً من أقاصي األرض وذلك قول اهللا():(( أين ما تكونوا يأت بكم 
اهللا جميعاً إن اهللا على كل شيء قدير))سورة البقرة(١٤٨) فإذا اجتمعت له 

عشر رجالً من أقاصي األرض وذلك قول اهللا(
اهللا جميعاً إن اهللا على كل شيء قدير))

عشر رجالً من أقاصي األرض وذلك قول اهللا(

هذه العدة من أهل اإلخالص اظهر اهللا أمره.املصادر(حياة األمام اجلواد/الشــيخ 
اهللا جميعاً إن اهللا على كل شيء قدير))

هذه العدة من أهل اإلخالص اظهر اهللا أمره.
اهللا جميعاً إن اهللا على كل شيء قدير))

محمد باقر القرشي)
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ــد ((لبيك  ــكل يهتف بصوت واح ال
ــك)) ومن كافة اقطار االرض  اللهم لبي
ــبحانه..  ــورة، الكل يدعو اهللا س املعم
والكل في حضرته وضيافته وفي رحابه، 
والكل يلبون بحرقة لالستغفار والتوبة، 
يبكون ويتهجدون بتوسل وخشوع... ما 
بعده خشــوع، والكل متساوون.. الفرق 
ــود...وغني او فقير كل  بني ابيض او اس
ــي ضيافة اهللا تعالى، انها املســيرة  ف
ــود...وغني او فقير كل  بني ابيض او اس
ــي ضيافة اهللا تعالى، انها املســيرة  ف
ــود...وغني او فقير كل  بني ابيض او اس

ــعار الوحدة  ــي ترفع ش ــة الت املليوني
ــه اهللا تعالى ،  ــد اخلالصة لوج والتوح
ــعار الوحدة  ــي ترفع ش ــة الت املليوني
ــه اهللا تعالى ،  ــد اخلالصة لوج والتوح
ــعار الوحدة  ــي ترفع ش ــة الت املليوني

الكل جتمعهم راية االســالم ((الاله اال 
اهللا محمد رسول اهللا)).

ــل اهللا تعالى يتهيأ  ــا بحب واعتصام
ــاج بيت اهللا من العراقيني املؤمنني  حج
للمشــاركة بهذا التجمع العاملي الذي 
ــبحانه على املســلمني  فرضه اهللا س
للمشــاركة بهذا التجمع العاملي الذي 
ــبحانه على املســلمني  فرضه اهللا س
للمشــاركة بهذا التجمع العاملي الذي 

جُّ  ــى النَّاسِ حِ لَ ِ عَ ّ ــالً (( وَهللاِ كافة قائ
ــبحانه على املســلمني  فرضه اهللا س
جُّ  ــى النَّاسِ حِ لَ ِ عَ ّ ــالً (( وَهللاِ كافة قائ
ــبحانه على املســلمني  فرضه اهللا س

بِيال)). هِ سَ ِلَيْ اعَ إ تَطَ نِ اسْ تِ مَ بَيْ الْ
جُّ  ــى النَّاسِ حِ لَ ِ عَ ّ ــالً (( وَهللاِ كافة قائ

بِيال)). هِ سَ ِلَيْ اعَ إ تَطَ نِ اسْ تِ مَ بَيْ الْ
جُّ  ــى النَّاسِ حِ لَ ِ عَ ّ ــالً (( وَهللاِ كافة قائ

واالحداث  السياسية  التقلبات  بسب 
ــا احلبيب  ــرت بعراقن ــرة التي م اخلطي
ــنوات ماضية فقد  على مدى خمس س
تعرض احلجاج العراقيني الى الكثير من 
االشكاالت والعراقيل الداخلية واخلارجية 
ــان كان احلاج  ــن االحي ــي الكثير م وف
العراقي مير بظروف ومواقف اليحســد 

عليها.
ولكي نتعرف اكثر على اجلهة املسؤولة 
ــيقدم  ــاج العراقيني وما س ــن احلج ع
اليهم من خدمات في موسم احلج كان 
ــتاذ سالم بناي  لنا هذا اللقاء مع االس
االول-  الســاعدي- مدير(مكتب بغداد 
الكاظمية) التابع للهيئة العليا للحج 
ً لالجابة  والعمرة.وقد تفضل مشــكورا

عن االسئلة املوجهة اليه:-
    ماهي اسـتعدادات الهيئة ملوسـم 

احلج.
ج/ استعدت الهيئة بوقت مبكر من 
هذا العام لتفادي اشكاالت العام املاضي 
ووقعت عقود السكن واالطعام والنقل 
ــن ازالة جميع  ــري ملا يضم اجلوي والب
العقبات، فالســكن من الدرجة املمتازة 
ــزة وبنايات معظمها  ــي مواقع متمي ف
يُســكن فيهاألول مرة، واســطول من 
الطائرات من شركات ذات سمعة طيبة 

ومعتمدة، وسيارات حديثة.
  ماهو عـدد احلجـاج العراقيني لهذا 

العام وهل حصل زيادة في العدد؟
ومثبتة  ــة  واضح ــراق  الع ج/حصة 
ومعتمدة كباقي الدول االسالمية حيث 
ــام اململكة العربية الســعودية  ان نظ
ــج( لـ١من  يقتضــي بتوفير فرصة ح
ــك فان  ــب ذل كل١٠٠٠نســمة) ومبوج

حصة العراق هي٢٧٥٠٠ حاج، ومع وجود 
الكوادر االدارية والصحية واملســتلزمات 
ــان العدد االجمالي قد يصل  اخلدمية ف

الى٣٠٠٠٠حاج.
   هل تكفلت الهيئة مبسـألة السكن 

والطعام؟
ً قانونية  ــودا ــة عق ــت الهيئ ج/وقع

والطعام؟
ً قانونية  ــودا ــة عق ــت الهيئ ج/وقع

والطعام؟

ــة مع الشــركات الســعودية  مصدق
الســكن  بتوفير  والكفوءة  ــدة  املعتم
املناسب، وقد يشــهد هذا العام توفير 
بعض الســكن في املنطقة احملاذية الى 
احلرم املكي الشريف األمر الذي لم يتوفر 
الســابقة، كذلك السكن  االعوام  في 
ــون في االماكن  ــي املدينة املنورة يك ف

القريبة من املســجد النبوي الشريف، 
وقد اكد الســيد رئيس الهيئة العليا 
للحج والعمرة سماحة الشيخ محمد 
تقي املولى على ان يكون الطعام املقدم 
ــد وفر وهيأ  يناســب الذوق العراقي وق

الوسائل الكفيلة لتحقيق هذا االمر.
   كيف مت احتسـاب نسبة احلجاج في 

كل محافظة؟
ج/مت احتساب نسبة احلجاج في كل 
محافظة حسب عدد نفوسها وبنفس 
النســبة املقررة من اجلهات السعودية، 
واعتمد هذا العام برنامج عدم املركزية، 
ــث اجريت القرعة في كل محافظة  حي

على حدة وفي احملافظة نفسها وبحضور 
ــس احملافظة  ــا واعضاء مجل محافظه
ــي الوقفني  ــدل وممثل ــي وزارة الع وممثل
الشــيعي والسني وباشراف مباشر من 

قبل مكتب الهيئة في كل محافظة.
    كثرت في الفترة األخيرة اقاويل حول 
اسـتبدال أسـماء احلجاج ووضع أسماء 

بديلة؟
ج/ال صحة ألي اتهام بتبديل اســم 
اي حاج وما يشــاع هو عبارة عن حالة 
اي  ــة والتوجد  الهيئ هدم تســتهدف 
ــرق وان جميع معامالت احلجاج  حالة خ
تخضــع الى مراحل عديدة من التدقيق 
الهيئة  رئيس  الســيد  والتفتيش،وكان 
ــدم ضياع حقوق  ً على ع حريصــا جدا
ــن يلحق به اي  ــن وبامكان م أي مواط
ــامح اهللا) مراجعة مكاتبنا  حيف (الس
ــن يلحق به اي  ــن وبامكان م أي مواط
ــامح اهللا) مراجعة مكاتبنا  حيف (الس
ــن يلحق به اي  ــن وبامكان م أي مواط

وســيجد آذاناً صاغية واستطيع اجلزم 
والتاكيد بأنه اليوجد أنتهاك حلقوق أي 
حاج قد ظهر اسمه في قوائم الفائزين 

بالقرعة.
    هل متّ عقد ندوات للمرشحني الذين 
سيرافقون قوافل احلجاج من اجل حثهم 
على اخـذ دورهم الشـرعي فـي توجيه 

احلجاج عند اداء مناسك احلج؟
ــة  مديري ــة  الهيئ ــي  ف ــد  ج/توج
ــدين  متخصصــة قامت باختيار املرش
على اسس دقيقة وقد هيأت املرشحني 
ــذه املهمة وقامت بتوزيعهم مركزياً  له
على قوافل احلجاج  وهم جديرون باخذ 
دورهم الشرعي في توجيه احلجاج واداء 
مناســكهم بالشــكل الصحيح، وقد 
باشر األخوة املرشدين في تهيئة احلجاج 
ــرات التي أقيمت والتي  من خالل احملاض
ستكثف في األيام القليلة املقبلة قبل 

سفر احلجاج.
  ماهـي اآلليـة التي مت فيهـا اختيار 

(املتعهد)؟
ــذا العام وفق  ــر املتعهد ه ج/اختي
ــط منطقية وعلمية مدروســة  ضواب
حيث وزعت درجات التأهيل على اسس 
ــنوات اخلبرة  ــة وس الشــهادة العلمي
اضافة  التحريرية  واالمتحانات  واملقابلة 
الى األخذ بنظر االعتبار اللياقة البدنية 

ــتبعاد االعمار الكبيرة التي جتاوزت  واس
ــد اعطيت احلرية الكاملة  الـ٥٥عام وق
ــار املتعهد وفقاً ملا يتمتع  للحاج باختي
ــد اعطيت احلرية الكاملة  عام وق
ــار املتعهد وفقاً ملا يتمتع  للحاج باختي
ــد اعطيت احلرية الكاملة  عام وق

به من ســمعة طيبة ومؤهالت تؤهله 
خلدمة احلاج.

   هل هنـاك تعاون بني حكومة العراق 
احلجاج  بخصوص  السعودية  والسلطات 
منذ وصولهم وحتى عودتهم الى الوطن؟

ج/قام الســيد رئيس الهيئة العليا 
للحج والعمرة بعدة زيارات الى اململكة 
ــا تهيئة جميع االجواء  متكن من خالله
ــبة لضمان ازالة جميع العقبات  املناس
ــاج العراقيني وقد ظهر ذلك  امام احلج
واضحا من خالل تســهيل خروج بعض 
وان  حجاجنا هذا العام من خالل منفذ سفّ
احلدودي وعبر التنســيق املشــترك مع 
العراقية والكويتية، لتخفيف  احلكومة 
ــى املنافذ االخرى(منفذ عرعر  الزخم عل
السعودي واملنافذ اجلوية)، ونأمل التعاون 
األكثر من السلطات السعودية خدمة 

حلجاجنا الكرام.
   هل قدمـت احلكومة العراقية دعماً 

للحجاج العراقيني؟
ــدة لدعم  ج/تســعى احلكومة جاه
ــم الهيئة معنوياً  احلجاج من خالل دع
ولظروف البلد والرتباطات العراق باتفقات 
ــة أدت الى الغاء الدعم من  مالية دولي
امور كثيرة ولهذا فان كلفة احلج لهذا 

العام شهدت ارتفاعاً ملحوظاً.
    هـل هنـاك ارشـادات توجهها الى 

حجاجنا الكرام؟
ــي الهيئة يواصلون  ج/ان العاملني ف
العمل ليال ونهارا وبشكل غير منقطع 
من اجل تهيئة ما يضمن راحة احلجاج 
ــات املهمة لهذا العام ان  ،ومن املالحظ
احلجاج ســوف يعرفون مكان سكناهم 
من خالل تعيني اســم املدينة والشارع 
واســم البناية ورقم الطابق والشــقة 
والغرفة التي يســكنها قبل سفره من 
العراق، نامل من احلاج ان يعكس صورة 
العراق الشــامخ، وان يكون متعاونا الن 
رحلة احلج بطبيعتها شاقة تستوجب 
ــا الكرام حجا  ــر ونتمنى حلجاجن الصب

مبرورا وسعيا مشكورا.

في ضيا فة الرحمن

    ماهي اسـتعدادات الهيئة ملوسـم 

  

   هل تكفلت الهيئة مبسـألة السكن 

   كيف مت احتسـاب نسبة احلجاج في 

   

  

  ماهـي اآلليـة التي مت فيهـا اختيار 

  

  

    هـل هنـاك ارشـادات توجهها الى 
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ــراف  ــة، وبإش بأجواء إميانية وبتوجيه من األمانة العامة للعتبة الكاظمية املقدس
ــات احملفل  ــاطات القرآنية أولى جلس ــعبة النش ــة واإلعالم، أقامت ش ــم الثقاف قس
ــون إقامته  ــخ ٢٠٠٧/١٠/٣١، حيث تقرر أن تك ــرمي بتاري ــرآن الك ــالوة الق ــبوعي لت االس
ــاركة القرّاء  ــبوع تيمناً بزيارة اإلمام محمد اجلواد ()، ومبش يوم األربعاء من كل اس

ــخ  ــرمي بتاري ــرآن الك ــالوة الق ــبوعي لت االس
ــبوع تيمناً بزيارة اإلمام محمد اجلواد ( يوم األربعاء من كل اس

ــخ  ــرمي بتاري ــرآن الك ــالوة الق ــبوعي لت االس

ر فيهم شروط احكام التالوة فضالً عن  املعتمدين من داخل العتبة، والقراء الذين تتوفّ
حالوة الصوت وتوافق نبراته مع تكامل القراءة من خارج العتبة.

ــن بعد الظهر حتى قبيل صالة  ــة التي امتدت م وقد أجاد االقراء منذ بداية اجللس
لت قراءاتهم مجتمعةً لوحةً رائعة  املغرب، كل حسب طريقته وطبقات صوته، فشكّ

ساهم فيها كل قارئ بـ(طور) مميز من التالوة على الطريقة العراقية األصيلة.
ــادل دعوات لقراء القرآن الكرمي بني احلضرة الگيالنية  ــن اجلدير بالذكر أن هناك تب وم
والعتبة الكاظمية، باإلضافة إلى إقامة صالة اجلمعة املشتركة.. هذه دعوات مخلصة 
ــة هذه اخلطوات التي تدل على وحدة  ــق من اهللا() وببركة اجلوادين () إلدام بتوفي
ــبيل إعالء كلمة اهللا العليا وإطفاء  ــعب العراقي وتكاتف ابنائه الصني في س الش
ــة هذه اخلطوات التي تدل على وحدة  ) إلدام
ــبيل إعالء كلمة اهللا العليا وإطفاء  ــعب العراقي وتكاتف ابنائه الصني في س الش
ــة هذه اخلطوات التي تدل على وحدة  ) إلدام

كل نيران احلقد والتفرقة والطائفية املقيتة. 

لتالوة القرآن الكريم

ــهاد ثامن املعصومني وسادس  ــبة ذكرى استش ملناس
ــيد  ــت()، وبرعايةٍ كرمية من لدن الس ــل البي ــة أه أئم
ــه) . اقامت  ــماعيل الصدر (دام ظل ــيد إس ــني الس حس
االمانة العامة للعتبة الكاظمية املقدسة حفال تأبينيا 
ــبة االليمة بحضور السيد  كبيرا أحيت فيه هذه املناس
ــام العتبة الكاظمية  ــي االنباري أمني ع احلاج فاضل عل
ــيوخ  ــس االدارة، ورجال الدين وش ــاء مجل ــادة أعض والس
العشائر ووجهاء الكاظمية، وجمهور غفير من املؤمنني، 

حيث قدم فقرات احلفل الشاعر عامر عزيز األنباري.
ــم تاله على  ــن الذكر احلكي ــل بآي م ــد افتتح احلف وق

مسامعنا احلاج منير عاشور .
ــة األمانة العامة  ــيد أمني العتبة، كلم ثم القى الس
للعتبة بهذه املناسبة ، تناولت شخصية االمام الصادق 
ــة واألدبية والعلمية  ــه الدينية واألخالقي () واعجازات
ــالمية متنقلة.  التي أذهلت وحيرت اجلميع كجامعة اس
ــم اال طرقته.  ــن العل ــرك باباً م ــارف لم تت ــة املع متنوع
ــالمية متنقلة.  التي أذهلت وحيرت اجلميع كجامعة اس
ــم اال طرقته.  ــن العل ــرك باباً م ــارف لم تت ــة املع متنوع
ــالمية متنقلة.  التي أذهلت وحيرت اجلميع كجامعة اس

ــم والعلماء الذين  ــت الكلمة لتصف حلقات العل ووقف
تتلمذوا على يده، ووصفت استشهاده باجلرمية البشعة 

بحق الدين والعلم واإلسالم، وشددت الكلمة على ضرورة 
نبذ اخلالفات ووحدة الصف في ظل عراق مستقل موحد 
ــي قصيدةً حزينةً  ــاعر عبد الكرمي البحران ــم القى الش ث

باملناسبة، جاء فيها:

ياصادقا والكاذبون كثيرُ           اين املفر وقد أغذ مسيرُ

اهنأ بتربتك التي شرفتها     عند البقيع وللعيون قريرُ
فهناك ال لغم وال دبابة       تعدو وال ينتابك التفجيرُ ... .

ــس قصيدة  ــيد نبيل ابو العي ــاعر الس ــم القى الش ث
جميلة جاء فيها: 

ياروح هل ريب املنون دهاكِ 

   ام رُزءُ آل محمدٍ أبكاكِ
با  ياروح أنت شجية منذ الصّ

 لكن رزء اليوم فاق شجاكِ

ووصفه الشاعر حميد توفيق بأبيات جاء فيها:
ً والبقيع منارةً  ستظل فجرا

 ويعود حقٌّ لألباةِ مضيَّع
ــعبي  ــعر الش ــت احلفل أبيات متفرقة من الش وتخلل
ــام الصادق()وعلومه  ــت األم ــي وصف ــات الت واألبوذي
ــرة متتاز بالبساطة واجلمال  بأوصافٍ رائعة وبالغة متيس
ــعبيني (ابو يقني  ــعراء الش ــذه القصائد للش ــت ه وكان

الصاحلي، ناجي العتابي، قاسم الواسطي).
واختتم احلفل التأبيني احلزين بإقامة مجلس حسيني 
ــرةً تناول فيها  ــيخ فاخر الزركاني محاض ألقى فيه الش
ــر مناقب ومظالم  ــذة لإلمام الصادق () وذك املآثر الف
أهل البيت () وقف على استشهاد اإلمام () واجلرمية 

الشنعاء بدس السم له على يد املنصور الدوانيقي.

تحيي ذكرى استشهاد

()اإلمام الصادق

تشرف بزيارة العتبة املطهرة وفد من 
ــة  ــر الوطني العراقي برئاس ــزب املؤمت ح
ــك في يوم  ــد الچلبي وذل ــور أحم الدكت
ــبت املصادف للرابع والعشرين من  الس

تشرين الثاني وقد قام باستقبال الوفد 
السيد أمني العتبة الكاظمية املقدسة 
ــتاذ  احلاج فاضل األنباري وقد حتدث األس
ــد املغتربني وأحد  ــل وف ــني ممث نبيل ياس

أعضاء احلزب معرباً عن شكره وامتنانه 
ــة  األمان ــا  قدمته ــي  الت ــهيالت  للتس
ــتوى  ــوف ومس ــة للضي ــة للعتب العام
ــيد  األعمار املتميز للعتبة وتفضل الس
أمني العتبة احلاج فاضل األنباري بكلمة 
موجزه رحب من خاللها بالضيف الكرمي 
وشرح لهم مختصر عن مشاريع العتبة 

ــن اجنازات  ــت إليها كوادرنا م وما توصل
ــع األمني  ــن الوض ــاد بتحس ــا أش وكم
ــى زيادة وتضاعف  الذي بدأ ينعكس عل
ــائر خير جلميع  ــن وذلك بش ــدد الزائري ع
العراقيني وفي النهاية ودع السيد أمني 
ــي والوفد املرافق  العتبة الدكتور الچلب

له داعيا لهم بالتوفيق والسداد.

لتالوة القرآن الكريم
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ــيد حيدر بن  ــيدة آمنة بنت الس هي الس
ــماعيل الصدر املعروفة بـ(بنت  ــيد إس الس
ــالت  ــاء الفاض ــن النس ــر م ــدى) ، تعتب اله
ــات ، فهي آية من  ــدات العابدات العامل ااه
ــيدة  آيات اهللا في علمها ونبوغها ، وإنها س
ــات ، فهي آية من  ــدات العابدات العامل ااه
ــيدة  آيات اهللا في علمها ونبوغها ، وإنها س
ــات ، فهي آية من  ــدات العابدات العامل ااه

ــاء زمانها ودرة فريدة من درر  من سيدات نس
زمانها ذات نفس هاشمية علوية مجاهدة ، 
قلّ نظيرها في زمانها ، جمعت بني احملاسن 
من سيادة الشرف والنسب والعلم واجلهاد 
ــي اجلمع بني  ــني أقرانها ف ــبق ب ، حازت الس

املعقول واملنقول .
ولدت في الكاظمية املقدسة يوم التاسع 
)هـ ، أنبتها اهللا 
ولدت في الكاظمية املقدسة يوم التاسع 
)هـ ، أنبتها اهللا 
ولدت في الكاظمية املقدسة يوم التاسع 

من محرم احلرام سنة(١٣٥٦
ــن ذلك املعدن  ــنا حيث صاغها م نباتاً حس
ــن ما  ــأها على أحس ــب الطاهر وأنش الطي
تكون عليه املرأة من صفات الكمال ، فقدت 
ــا وترعرعت بني يدي  ــا في أوائل عمره والده
ــيد  ــيدين اآليتني ااهدين الس أخويها الس
ــماعيل الصدر والسيد الشهيد محمد  إس
باقر الصدر حتى حصلت على العلم الوافر 
ــعة ما جعلها  ــالمية الواس والثقافة اإلس
ــاء عصرها . وقد أشرفت  من أندر واعلم نس
ــة للبنات فترة  ــدارس الزهراء األهلي على م
ــلمات  ــاء املس من الزمن وكانت تقود النس
في العراق ولها نشاط إسالمي وعلمي رائع 
ــث أظهرت عبقريتها العلمية  وعظيم ، حي
والفكرية واجلهادية وبرزت (كاتبة إسالمية) 
حيث كتبت ونشرت في الصحف العراقية 

مقاالت كثيرة بتوقيع (بنت الهدى) .
ــت الهدى) تتوارى  ــا كان هذا الرمز (بن ورمب

خلفه لتكتم أسمها امليمون رعاية لبيئتها 
ــى  ــر عل ــى يعب ــه معن ــة ، أو ضمنت احملافظ
ــول بجودته أو أرادته امتحانا  تواضعها اخلج
ــى (من قال ال  د أن ينظر إل ــارئ الذي تعوّ للق
ــن أمر فالرمز  ــل) ، ومهما يكن م ــى ما قي إل
يتضمن أصدق التعبير عن ميراث أتصل من 
ــى بن جعفر () دون  أبيها إلى اإلمام موس
انقطاع من نسب شرّفه اهللا حلمل الرسالة 
اخلالدة ، وكانت السيدة آمنة الصدر فقيهة 
عاملة وعاملة في حقل الوعي الديني وقائدة 
ــي االجتماعي  ــدان الوع ــي مي ــة ف مصلح
،وكانت كاتبة مبدعة في مجال فن القصة 
القصيرة والرواية حيث مثلت كتاباتها، في 
تلك املرحلة املهمة نبراساً وعالمة بارزة في 
القصيرة والرواية حيث مثلت كتاباتها، في 
تلك املرحلة املهمة نبراساً وعالمة بارزة في 
القصيرة والرواية حيث مثلت كتاباتها، في 

دعوة الشباب إلى العودة إلى منهج اإلسالم 
ــق أطر معاصرة في األدب احلديث وخاصةً  وف
ــلمة من حيث  ــى الفتاة املس ــا قدمته إل م
ــح الصورة احلقيقية ملا يجب أن تكون  توضي
ــر الغربية  ــر باملظاه ــلمة ال تتأث ــرأة املس امل
ــلعة رخيصة  ــي تعتبر املرأة س ــة الت الزائف
ــب العرض  ــط حس ــا وتهب ــد قيمته تصع
ــذا كان النص  ــواق وبه ــي األس ــب ف والطل
ً وانطباعاً ملا يحمل من  القصصي اكثر تأثيرا
ــذا كان النص  ــواق وبه ــي األس ــب ف والطل
ً وانطباعاً ملا يحمل من  القصصي اكثر تأثيرا
ــذا كان النص  ــواق وبه ــي األس ــب ف والطل

ــيقة وانطباعاً ايجابياً لدى املتلقي  مزايا ش
ً وانطباعاً ملا يحمل من  القصصي اكثر تأثيرا
ــيقة وانطباعاً ايجابياً لدى املتلقي  مزايا ش
ً وانطباعاً ملا يحمل من  القصصي اكثر تأثيرا

ــا اإلبداعية  ــن خالل قصصه ــي أثرت م والت
ــك املرحلة  ــباب في تل ــن الش ــى جيل م عل
ــا بالرجوع  ــة لندائه ــة تلبي ــرة املهم اخلطي
ــا كانت  ــالمي القومي، كم ــى النهج اإلس إل
ــالمي  ــي درب اجلهاد اإلس ــمعة وهاجة ف ش
ــهادة وقد  بالعلم والعمل والتضحية والش

ــا مؤلفات عديدة ومفيدة ذات قيمة  كان له
ــوة للمرأة  ــا :(امنية ودع ــة رائعة ومنه أدبي
ــلمة، بطولة املرأة املسلمة، الفضيلة  املس
ــع النبي، املرأة  ــة دعوة، املرأة م تنتصر، كلم
وحديث املفاهيم اإلسالمية، صراع، الباحثة 
ــفى، امرأتان  عن احلقيقة، لقاء في املستش
ــات على تالل  ــة الضائعة، ذكري ورجل، اخلال

مكة، ليتني كنت أعلم).
وكان للسيدة آمنة الصدر قصائد شعرية 
ــد فيها مفاهيم الصبر والعلم والعمل  متج

وحب الوطن واجلهاد والشهادة .....
ــن  ــعرية م ــات الش ــض األبي ــر بع ونذك

قصائدها الرائعة حيث تقول :
أنا كنت اعلم أن در  

ب احلق باألشواك حافل
خالٍ من الريحان ينشـ

ـرعطره بني اجلداول
لكنني أقدمت أقفو 

السير في خطو األوائل
فلطاملا كان اا

ً بني اجلحافل هد مفردا
ولطاملا نصر اإلله 

جنوده وهم القالئل
فاحلق يخلد في الوجود

وكل ما يعدوه زائل
سأظل أشدو باسم إسال

مي وأنكر كل باطل

وفي قصيدة أخرى تقول :
لئ الطريق  قسماً وإن مُ

وفي قصيدة أخرى تقول :
لئ الطريق  قسماً وإن مُ

وفي قصيدة أخرى تقول :

 مبا يعيق السير قُدما
قسماً وإن جهد الزمان

لكي يثبط فيّ عزما
أو حاول الدهـر اخلـؤون 

بأن يريش إلي سهما
وتفاعلت شتى الظروف

ا  تكيـل آالمـا وهـمّ
فتراكمت سحب الهموم 

ا مّ بأفق فكري فادلهَ
ـا أروم  لن أنثنـي عمّ

 وإن غدت قدماي تُدمى
كالّ ولن أدع اجلهاد

فغايتي أعلى وأسمى
جهادها :

ــاد ضد كل  رفت باجله ــن عائلة عُ فهي م
طاغٍ وباغٍ ، وقد جاهدت السيدة آمنة الصدر 
ــاء ١٧/ رجب  ــوم الثالث ــاد ، ففي ي ــق اجله ح
طاغٍ وباغٍ ، وقد جاهدت السيدة آمنة الصدر 

ــاء  ــوم الثالث ــاد ، ففي ي ــق اجله ح
طاغٍ وباغٍ ، وقد جاهدت السيدة آمنة الصدر 

ــنة ١٣٩٩هـ دخل ما يقارب املائتا مسلح  س
ــد إلى  ــام البعثي الفاس ــن جماعة النظ م
ــد باقر الصدر في  ــيد محم بيت أخيها الس
النجف األشراف وألقوا القبض عليهما ثم 
ــراحهما بعد مدة من الزمن ، وفي  أطلق س
ــنة١٤٠٠هـ القي القبض  ــادى األولى س جم
ــهدت  على يد  ــا مرة أخرى ، واستش عليهم
ــني مع أخيها  ــور صدام اللع ــة املقب الطاغي
ــود الفضائل  ــهيد اخلالد بخل ــيد الش الس
واملكارم ، فكانت كأمها الزهراء()وعمتها 
زينب الكبرى () صورة متشابهة وحوادث 
ــض ، فقد  ــا من بع ــة بعضه ــة وذري متقارب
ــهيدة من  ــة الصدر ش ــيدة أمن ذهبت الس
أجل املبدأ والعقيدة بشعور توحيدي وشعار 

والئي من اجل الرسالة احملمدية اخلالدة .
فسالم عليها يوم ولدت وسالم عليها يوم 
استشهدت وسالم عليها يوم تبعث حيةً .

ــرة التي خطت  ــول الني ــرةٌ عي العق كثي
ــرق  ــات النور لتاريخنا املش ــا صفح بأنامله
ــير  ــاء وأنارت الدرب ألجيال تهفو للس الوض
ــتنّد على عمود  ــوات تس ــو اد .. بخط نح
ــا التجافي في ليل  ــور.. بعيون قد أتعبه الن

السالكني ... . 
ــم واألدب كل  ــاً للعل بّ ــض حُ ــوب تنب قل

السنني وتقلب أحوال العاملني... .
ــرة لغاص الناس  ــك العقول الني فلوال تل

في بحر الظلمات.
ــيد املرتضى ـ  ــول ـ الس ــن تلك العق وم

الذي تنحني إجالال وهيبة له الهامات ... .
هو ذو ادين أبو القاسم علي بن احلسني 
ــى  ــن إبراهيم بن اإلمام موس ــى ب بن موس
الكاظم () وأمه هي فاطمة بنت احلسني 
ــني بن الناصر األصم وهو  ابن احمد بن احلس
ــن بن علي بن عمر االشرف  أبو محمد احلس
ــب () ولد في رجب  ــن علي بن أبي طال اب
ــن منابعه  ــم م ــل العل ـــ) نه ــنة (٣٥٥ه س
ــح مفخرة العصور ومعجزة  األصيلة فأصب

الدهور، نواحي فضله زاخرة بالعظمة فهو 
ــعر  ــتاذ الكالم ونابغة الش إمام الفقه وأس
ــرة والقدوة في  ــة احلديث وبطل املناظ ورواي
اللغة وبه األسوة في العلوم العربية كلها 
وفي زمانه كان من املراجع املعتمدة ، أضف 
ــره النبوية  اح و أواص ــبه الوضّ إلى ذلك نس

الشذية ومآثره العلوية ... 
لقب باملرتضى واألجلّ الطاهر وذي ادين 
ــن الكتب  ــا كان له م ــب بالثمانيني مل ولق
ــن القرى ثمانني قرية  ثمانون ألف مجلد وم
ــت ثمانني  ــره كان ــدة عم ــه وإن م ــى إلي جتب
ــهر وصنف كتابا يقال له  سنة وثمانية أش
الثمانون .. وفي سنة (٤٢٠هـ) لقب بـ (علم 
ــعيد محمد بن  الهدى) وذلك إن الوزير أبا س
ــني بن عبد الصمد، مرض تلك السنة  احلس
فرأى في منامه أمير املؤمنني () يقول له: 
لم ِ الهدى يقرأ عليك حتى تبرأ.. فقال:  قل لعَ
لمُ الهدى فقال: علي  يا أمير املؤمنني ومن عَ
 :() بن احلسني املوسوي فكتب إليه.. فقال
ــأن قبولي لهذا اللقب  ــي أمري ف اهللا اهللا ف

ــر: واهللا ما كتبت  ــناعة عليَّ فقال الوزي ش
ــدك أمير املؤمنني  ــا لقبك به ج ــك إالّ م إلي

. ()
ــافي  ــهورة فهي(الش أما تصانيفه املش
ــباب ــ الغرر  ــيب والش في اإلمامة ــ الش
والدرر) أما مؤلفاته املشهورة فهي (التنزيه 
ــالة الباهرة في  في عصمة األنبياء ــ الرس
ــر من القضاء  ـ إنقاذ البش العترة الطاهرةـ 
ــره مرتبة  ــي العلم وغي ــدر) وقد بلغ ف والق
عظيمة ... تقلد نقابة الشرفاء شرقا وغربا 
ــر في املظالم  ــاج واحلرمني والنظ وإمارة احل
وقضاء القضاة وبلغ على ذلك ثالثني سنة .

ــعة  ــى عالقة واس ــيد املرتض وكان للس
بعلماء أهل السنة واجلماعة واساتذته من 
العلماء السنة بقدر اساتذته من الشيعة 
ال الفريقني من  وحضر دروسه ومجالسه كِ
ــجما مع  ــعراء منس العلماء و االدباء والش
ــي التعامل  ــل البيت() ف ــيرة أئمة أه س
ــي بعض اآلراء ..  ــع من يختلفون معهم ف م
وقال صاحب (روضات اجلنات) : كان الشريف 
ــالً وعلماً  ــه فض ــد أهل زمان ــى أوح املرتض
وكالما وحديثا وشعرا وخطابا وجاها وكرما 
إلى غير ذلك .. وقال (ابن خلكان) في وصفه: 
ــني وكان إماما في علم  ــب الطالب كان نقي

ــريف  ــعر وهو أخو الش الكالم واألدب والش
ددي  ــن مجُ ــن األثير) م هُ (اب ــدّ ــي ... وعَ الرض
ــة الرابعة ..  ــي رأس املائ ــب األمامية ف مذه
ــيخ) في الفهرست واثنى عليه  وذكره (الش
ــا وثالثني .. وكذلك  ــر من مؤلفاته ثماني وذك
ــعر يزيد  ــي والعالمة.. وله ديوان ش النجاش
على (عشرين) ألف بيت طبع أخيرا في بغداد 
ــعر  وقد قيل: لو ال الرضي لكان املرتضى أش
ــكان الرضي أعلم  ــى ل ــاس ولوال املرتض الن
ــم  ــه اهللا نحيف اجلس ــاس... وكان رحم الن
ــكان الرضي أعلم  ــى ل ــاس ولوال املرتض الن
ــم  ــه اهللا نحيف اجلس ــاس... وكان رحم الن
ــكان الرضي أعلم  ــى ل ــاس ولوال املرتض الن

حسن الصورة كما في (روضات اجلنات) .
ــهر ربيع  ــت وفاته خلمس بقني من ش كان
ــه ابنه أبو  ـــ) وصلى علي ــنة (٤٣٦ه األول س
ــني  ــله أبو احلس ــر محمد وتولى غس جعف
احمد بن احلسني النجاشي  ومعه الشريف 
ر  ــالّ أبو يعلى محمد بن جعفر اجلعفري وس

ابن العزيز الديلمي .

بنت الهدى الحلقة األولى
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ــة للعتبة  ــة العام ــن األمان ــه م بتوجي
ــة  العتب ــار  إلظه ــة  املقدس ــة  الكاظمي
املطهرة باجمل وابهى صورة  وبعد التوكل 
ــرة بالعمل على  على اهللا () متت املباش
تبديل الكاشي الكر بالئي القدمي وتبديله 

بالكاشي املعرق. 

ــرق ان  ــي املع ــذا الكاش ــن مميزات ه وم
ــي الكربالئي واكثر  عمره اطول من الكاش
ــن ناحية   ــة م ــروف املناخي ــة للظ مقاوم
ــة وميتاز  ــه ذو جمالي ــرودة وان ــرارة والب احل
ــه في حني يكون االيوان  بانسيابية اقواس

مضلع بالنسبة للكاشي الكربالئي.

قياسات الكاشي هي (٢٠سم×٢٠سم) 
ويقطع باالشكال والنقشات املطلوبة كلٌ 

قياسات الكاشي هي (
ويقطع باالشكال والنقشات املطلوبة كلٌ 

قياسات الكاشي هي (

ــع بصناديق  ــب الطلب وبعدها يوض حس
خاصة وينقل الى منطقة العمل (العتبة 

الكاظمية املقدسة).
وفي مكان العمل يتم اخذ القالب بجص 

من نوع ذو مقاومة عالية لالجهادات وعلى 
اثره يتم ترتيب قطع الكاشي املعرق على 
هيئة قوالب تاخذ شكل االيوان النهائي .

ــذا  ــي ه ــل ف ــكادر العام ــم ال وينقس
ــم يعمل من  ــروع الى قسمني ، قس املش
ــى مكتبة اجلوادين  ــة باب اجلواهرية ال جه
ــن صحن قريش  ــم الثاني يعمل م والقس
الى نهاية مكتبة اجلوادين وان عدد االواوين 
ــي املعرق لها  ــيتم تبديل الكاش ــي س الت
ــبعون ) ايوانا ويستغرق العمل  ــتةٌ وس (س
ــي املعرق لها  ــيتم تبديل الكاش ــي س الت
ــبعون ) ايوانا ويستغرق العمل  ــتةٌ وس (س
ــي املعرق لها  ــيتم تبديل الكاش ــي س الت

وجعلنا من اِّـاء كل شيء حي
ــاريع اخلدمية التي  ــاريع اخلدمية التي ) واحد من املش ــني() واحد من املش ــقاية زوار اإلمامني الكاظم ــروع س مش
ــد ،وال ينكر احد إن  ــات الزائرين الكرام برافد جدي ــى حد ما في رفد خدم ــهمت إل ــد ،وال ينكر احد إن أس ــات الزائرين الكرام برافد جدي ــى حد ما في رفد خدم ــهمت إل أس
ــقاء إبان عهد البعث كانت بدائية وبائسة احلال وال تتناسب مع الزخم  ــائل االس ــقاء إبان عهد البعث كانت بدائية وبائسة احلال وال تتناسب مع الزخم وس ــائل االس وس

الهائل لزائري العتبة الكاظمية املقدسة ،سيما أيام الصيف القائظ احلر .  
ــروع بهمة وسواعد املؤمنني وتبرعاتهم، فتمت عملية اجناز محطة  ــروع بهمة وسواعد املؤمنني وتبرعاتهم، فتمت عملية اجناز محطة أقيم هذا املش أقيم هذا املش

سقاية الزائرين في باب املراد ،والزالت األخرى قيد االجناز عند مدخل باب االنباريني .سقاية الزائرين في باب املراد ،والزالت األخرى قيد االجناز عند مدخل باب االنباريني .
ــالمي احلديث  ــقاية (باب املراد) إن تكون على الطراز اإلس ــالمي احلديث روعي عند اجناز محطة س ــقاية (باب املراد) إن تكون على الطراز اإلس روعي عند اجناز محطة س
ــر وزينت بنقوش  ــر وزينت بنقوش )مت ــاد (٥×٥)مت ــكل بإبع ــة حجرة مكعبة الش ــث بنيت على هيئ ،حي
ــعرية تذكر بعطش سيد الشهداء اإلمام احلسني  ــالمية وخطت عليها أبيات ش ــعرية تذكر بعطش سيد الشهداء اإلمام احلسني إس ــالمية وخطت عليها أبيات ش إس
() وأقوال متجد واقعة الطف األليمة ،واعتلتها قبة خضراء أضفت عليها جمالية ) وأقوال متجد واقعة الطف األليمة ،واعتلتها قبة خضراء أضفت عليها جمالية 

تناسب قداسة وعظمة العتبة الكاظمية املقدسة ،وخصوصية باب املراد.
ــد لغرض تقويتها  ــتخدم فيها احلدي ــن احلجر والكرانيت واس ــد بنيت احملطة م ــد لغرض تقويتها وق ــتخدم فيها احلدي ــن احلجر والكرانيت واس ــد بنيت احملطة م وق
ــيء عاملية  ــزة ذات مناش ــاه مبردة بأجه ــا وزودت بخزانات مي ــا ، كم ــة بنائه ــيء عاملية وهيكل ــزة ذات مناش ــاه مبردة بأجه ــا وزودت بخزانات مي ــا ، كم ــة بنائه وهيكل

لتتضاعف خدمة سقاية الزائرين وإروائهم إلطفاء حرارة الصيف .
ــذا اجلانب اخلدمي واحليوي  ــقاية باب االنباريني إلمتام ه ــن املؤمل اجناز محطة س ــذا اجلانب اخلدمي واحليوي وم ــقاية باب االنباريني إلمتام ه ــن املؤمل اجناز محطة س وم

   .() لزوار اإلمامني اجلوادين
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ــة العامة  ــزت األمان ــاريع التي أوع ــن املش م
ــة باجنازها خدمة  ــة املقدس للعتبة الكاظمي
ــد اإلمامني الكاظمني  للزائرين القاصدين مرق
ــذي  وال ــة  احلديدي ــقفات  املس ــروع  مش  ()
يدخل ضمن املشاريع املهمة واخلدمية للعتبة 
ــرة بهذا  ــة ، وقد متت املباش ــة املبارك الكاظمي
ــواعد اخليرين العاملني في  ــروع بهمة وس املش
ــن عاهدوا  ــة الذي ــة املقدس ــة الكاظمي العتب
ــوا خداماً لهم  ــني اجلوادين () أن يكون اإلمام
ــة إلظهار هذا الصرح  ــوا اجلهود احلثيث وأن يبذل
 ،()املقدس باملكانة التي يستحقها اإلمامني
وقد شمل هذا املشروع عمل مسقفات داخلية 

وخارجية محيطة بالصحن الشريف وهي :
ــاط احلرس  ــقفات خدمية لنق ــاء مس ١ـ بن
ــة تفتيش  ــهيل عملي ــك لتس ــش وذل والتفتي

الزائرين والوقاية من حر الصيف وبرد الشتاء .

٢ـ بناء مسقفات خدمية في نقاط كرفانات 
األمانات وبرادات املاء ونقاط االستراحة اخلاصة 

بالزائرين .
ــازن التابعة  ــورش وا ــقفات ال ٣ـ بناء مس
للعتبة وذلك للحاجة املاسة لها ودورها املهم 

واحليوي في العتبة .
ــقيف  ٤ـ العمل متواصل حاليا من أجل تس

الطارمة للصحن الشريف .
ــة من قبل  ــارات امليداني ــن ذكر الزي ــد م وال ب
ــة  الكاظمي ــة  للعتب ــام  الع ــني  األم ــيد  الس
املقدسة األستاذ احلاج فاضل األنبا ري وأعضاء 
ــي متابعة كل صغيرة وكبيرة  مجلس اإلدارة ف
وتوفير كافة االحتياجات اخلاصة باملشروع حتى 
ــن وجه .... وفق اهللا اجلميع خدمة  ينجز بأحس

 .() لإلمامني اجلوادين

مشروع اِّـسقفات الحديدية

مشروع املرافق اخلدمية من جهة باب االنباريني، املنفذ 
من قبل( املعهد العاملي لألبحاث التقنية) وباشراف مباشر 
ــتاذ الدكتور املهندس( محمد علي  وبتمويل من لدن االس
ــتاني) يعد واحدا من اهم املشاريع التي تصب  الشهرس
في خدمة زوار الكاظمني وذلك عبر توفير مرافق صحية، 
ــب وزخم  ــالٍ للزائرين الكرام، مبا يتناس ــات اغتس وحمام
ــب قي تطوير اخلدمات التحتية للصحن  عددهم ومبا يص
ــريف.فقد كانت قبل البناء مجرد محالت  الكاظمي الش

ــولني، وضع هذا  ــكعني واملتس ــورة ومرتعا للمتس مهج
ــروع على مساحة كلية مقدارها ٤٥٠م٢ وقد قسم  املش
ــاحة  الى بنايتني منفصلتني، متطابقتني من ناحية املس
ــدى البنايتني للرجال  ــاء، مع تخصيص اح وتفاصيل البن

واالخرى للنساء.
والبناء الواحد- سواء كان مخصصاً للنساء او الرجال- 
صمم على شكل طابقني، طابق حتت االرض يحتوي على 
ــخ متكاملة وكفوءة، وانابيب تصريف  منظومة دفع وض
ــأ عاملي مقاوم للتخسف  مياه ثقيلة وخفيفة ذات منش
دد. اما  ــة للعُ ــواد احتياطي ــال عن مخازن م ــدأ، فض والص
ــطته ثالثة صفوف متوازية  ــي فقد توس الطابق الرئيس
ــمني  ــف منهما الى قس ــم كل ص ــات، قُس ــن احلمام م
ــطته ثالثة صفوف متوازية  ــي فقد توس الطابق الرئيس
ــمني  ــف منهما الى قس ــم كل ص ــات، قُس ــن احلمام م
ــطته ثالثة صفوف متوازية  ــي فقد توس الطابق الرئيس

ــم الصف االول منها الى حمامات لالغتسال،  حيث قُس
وخصص الثاني الى مرافق صحية.

اما بالنسبة للحمامات، فقد صممت لتكون حمامات 
ــا وجدرانها  ــيت ارضه س ــراز االوربي احلديث ،كُ على الط
ــتلزمات التي تسد حاجة  باملرمر وتتوفر فيها جميع املس

الزوار من النظافة.
ــل  في حني روعي في املرافق الصحية تزويدها باملغاس
وساحبات الهواء حيث متت مراعاة جانب النظافة بشكل 
ــى نظافتها  ــرص القائمني عل ــس مدى ح ــوظ يعك ملح

الدامة هذا املرفق الهام.
ــاء ارضية  ــت عملية اكس ــات، فقد مت ــوة باحلمام واس
ــة خدماتها،  ــاف لكمالي ــر، لتض ــق باملرم ــدران املراف وج
ــق اخلدمية  ــوة باملراف ــن الداخل،اس ــة منظرها م جمالي

لباقي العتبات املقدسة في العالم.
ــل  ــات واملرافق من جميع اجلهات مغاس ــد احلمام ويح

حديثة اعدت للوضوء ورتبت بنسق جميل منتظم.
ــتمرالعمل  ــروع بتاريخ٢٠٠٦/٩/١ واس وقداجنز هذااملش

فيه قرابة عام واحد. 

في االيوان من (٢-٣) أشهر.
ــروع يشرف  وان العمل بهذا املش
ــع  ــي التاب ــكادر الهندس ــه ال علي
الكاظمية  للعتبة  العامة  لالمانة 

املقدسة .
ــة  العام ــة  االمان دور  ــى  والننس
ــة  املقدس ــة  الكاظمي ــة  للعتب
ــل  ــاج فاض ــا (احل ــة بامينه املتمثل
ــروع  ــاري) في متابعة هذا املش االنب
بشكل مستمر واال يعاز للمشرفني 

على املشروع بتذليل كل الصعوبات 
الجناز هذا العمل بأسرع وقت. 

ــاز العمل  ــبة اجن وقد وصلت نس
ــي ٢٥٪ وان  ــروع حوال في هذا املش
ــا  ــبة تعتبر جيدة قياس هذه النس
لوقت جتميع وحتضير مواد الكاشي 

املعرق. 
وفق اهللا جميع العاملني خلدمة 
ــن () واهللا ولي  ــني اجلوادي االمام

التوفيق.

مشروع دورات المياه 
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ــر عيون  ــي تُبه ــي املعالم الت ــرةُ ه كثي
ــة  العتب  ) ــة  العتب ار  زوّ ــن  م ــن  الناظري
ــه من آيات  ا حتوي ــة ) ملِ ــة املقدس الكاظمي
برَ  ــل برونقها األخاذ ..فنٌ يروي عَ الفن اجلمي
سلسلة التاريخ ملحمة احلُبْ والوالء ألهل 
برَ  ــل برونقها األخاذ ..فنٌ يروي عَ الفن اجلمي
سلسلة التاريخ ملحمة احلُبْ والوالء ألهل 
برَ  ــل برونقها األخاذ ..فنٌ يروي عَ الفن اجلمي

ــا احلاضر ... ومن هذه  البيت () الى وقتن
ــم الفنية (صندوقا ضريحي األمامني  املعال

.( () الكاظمني
  وكان هناك صندوقني قدميني لضريحي 

ــتُبدال  ــد أس ــني وق األمام
ــوي  الصف ــد  العه ــي  ف
ــماعيل  ــاه اس ــام (الش أيّ
ــنة (٩٢٦هـ)  الصفوي) س
ــى وقتنا  ــا قائمان ال وهم
ــت  ــد أن أجري ــر بع احلاض
عليهما بعض االصالحات 

ــى نفقة  ــنة(١٣٦٣هـ) عل ــات س والترميم
ــي) وأربعة من  ــادي الچلب ــد اله ــاج عب (احل
التجار االيرانيني مببلغ ٨٫٠٠٠ آالف دينار في 
ــز القارئ تفاصيل  ذلك الوقت ...وإليك عزي

الصندوقني:-
ــاويان في    هما صندوقان كبيران متس
حا الشكل صنعا  ــطّ الهيئة واحلجم مس

من خشب الساج مبتانة عالية .
رض  ــو(٣٫٥م) والعُ ــا نح لٍ منه ــول كُ   ط

من خشب الساج مبتانة عالية .
ــو( ــا نح لٍ منه ــول كُ   ط

من خشب الساج مبتانة عالية .

ــك األرتفاع ... وهذه األبعاد  م) وكذل
ــو( ــا نح لٍ منه ــول كُ   ط

ــك األرتفاع ... وهذه األبعاد  م) وكذل
ــو( ــا نح لٍ منه ــول كُ   ط

نحو (٢
تقريبية.

ــون من (٤)  ــا يتك ــدوق منهم   وكل صن
ــواح صغيرة متصلة  ــواح كبيرة و (٨) أل أل
بأطراف األلواح الكبيرة .. 
أي أن كلّ جهة من جهات 
ن  ــع تتكوّ ــدوق األرب الصن
ــا  ــواح أحدهم ــن (٣) أل م
ــط وفي  الوس ــي  كبير ف
كل طرف منه لوح صغير 
ــز املزخرفة  ــوه األفاري تعل

ــة بالنقوش والكتابات .. وتكاد تكون  واملُزّين
ــف عن اللوح اآلخر ..  زخرفة كل لوح تختل
رف هذا النقش (بنقش اخلامت) وهو أدق  وقد عُ

وأجمل نقش معروف.

ــة والتطعيم  ــتعمل للزخرف ــد أُس   وق
ناب والليمون والساج  خشب اآلبنوس والعّ
ــل واحلصان واألصداف  ظمْ العاج واجلم وعَ
بةٍ  ذهّ وسبائك البرنز واملعادن امللّونة من مُ
ــة  ــة امللون ــاغ املعدني ــةٍ واألصب ض ومُفضَّ
ــواد دهنية  ــن الصندلوس وم ــة وده البرّاق

ــا تزّين بعض  ــرى ..كم أخ
ية  ــخّ األلواح كتابات نُس
ــة  تداخل ومُ ــة  مركبّ
ــة  جميل ــارزة  ب ــرف  بأح
بـ(اخلط  ــا  بعض كلماته
ــنذكر  وس ــي)،  الكوف
ــوص املكتوبة على  النص

-:() صندوق ضريح االمام الكاظم
ــني  ــن اللوح لٍ م ــى كُ ــبَ عل ت ــد كُ    فق

صندوق ضريح االمام الكاظم (
ــني  ــن اللوح لٍ م ــى كُ ــبَ عل ت ــد كُ    فق

صندوق ضريح االمام الكاظم (

الصغيرين املتصلني باللوح الكبير املواجه 
ــن الكتابات  ــول م ــة(١٠) حق ــة القبل جله
ــة اليمنى  ــارزة(٤) في اجله ية الب ــخّ النس
ــطر في  ــرى وس ــي اجلهة اليس ــا ف ومثله

اجلهة العليا وآخر على القاعدة...
ــوبٌ عليه (هذا ضريح    اللوح األول:مكت
ة  مّ ــروب والغُ ــف الك ــة وكاش ــيد األمّ س
ــر القدر  ــة كبي ــي األئم ــابع معصوم وس
د والصلوات ..  عظيم البيّنات كثير التهجّ
ــم األمام ونسبه الشريف  الى أن يذكر إس

والصلوات عليه روحي فداه.
ــر  ــه (بأم ــوبٌ علي ــوح الثاني:مكت    الل
ــلطان العادل الكامل مُحيي مراسم  الس
ــم  ــي معال علّ ــة مُ وي ــريعة املصطفّ الش
ــم  ــة الى أن يذكر اس وي ــة املرتضّ الطريق
ــر أرقام  ــطر األخي ــلطان  طرفي الس الس
ــخ أو زخرفة إالّ أنها غير واضحة...أما  للتأري
طرفي اللوح الكبير الكائن بينهما (دائرتان) 
ــه كتابات  ــع) داخل ــرة (مرب ــط كل دائ وس
ــخية في (٣) أسطر وهي(الاله اال اهللا- نس

تب  ــي اهللا) وكُ ــول اهللا-علي ول محمد رس
) أسطر وهي(الاله اال اهللا-

تب  ــي اهللا) وكُ ــول اهللا-علي ول محمد رس
) أسطر وهي(الاله اال اهللا- ــخية في ( نس

تب  ــي اهللا) وكُ ــول اهللا-علي ول محمد رس
ــخية في ( نس

ــني الدائرة  ــع التي ب ــافات األرب ــل املس داخ

واملربع أسماء األئمة اإلثنى عشر(()) كل 
ــراغ وتبدأ من  ــماء في جهة متأل الف (٣) أس
تبَ على الدائرة الثانية  اجلهة العليا...وماكُ
ــراغ وتبدأ من  ــماء في جهة متأل الف ) أس
تبَ على الدائرة الثانية  اجلهة العليا...وماكُ
ــراغ وتبدأ من  ــماء في جهة متأل الف ) أس

تبَ على  هو عني ماكتب على األولى حيث كُ
أحد األلواح الصغيرة املتصلة باللوح الذي 
) داخل (١٤)  ــلْ ــن جهة القبلة جهة(األرج م
ــكل  ــي الش اطار سداس
أسماء املعصومني األربعة 
ــة  بصيغ  (()) ــر  عش
ــم...كل  عليه ــوات  الصل
 ً واحدا ــماً  إس دائرة حتمل 
ــن  ــواح م ــة األل ــا بقي أم
للقبلة  املعاكسة  اجلهة 
) فال كتابات عليها بل زخرفة  وجهة(األرجلْ

ونقوش مختلفة...
ــى صندوق  ــوص املكتوبة عل ــا النص   أم

-:() ضريح االمام اجلواد
ــكل  ــب بحروف بارزة على ش ت ــد كُ    فق

ضريح االمام اجلواد (
ــكل  ــب بحروف بارزة على ش ت ــد كُ    فق

ضريح االمام اجلواد (

ــطر واحد يحيط باللوح الكبير الكائن  س
في جهة الرأس الشريف وهي سورة(الدهر) 
ــملة وتنتهي بـ(صدق  بكاملها تبدأ بالبس
ــرمي).. الك ــوله  ــدق رس ــم وص اهللا العظي

ــملة وتنتهي بـ(صدق  بكاملها تبدأ بالبس
ــرمي).. الك ــوله  ــدق رس ــم وص اهللا العظي

ــملة وتنتهي بـ(صدق  بكاملها تبدأ بالبس

ــر املُباين جلهة  ــوح الكبي ــى الل ــب عل وكت
ــرمي).. الك ــوله  ــدق رس ــم وص اهللا العظي

ــر املُباين جلهة  ــوح الكبي ــى الل ــب عل وكت
ــرمي).. الك ــوله  ــدق رس ــم وص اهللا العظي

ــاً بالعاج  ــط الكوفي) مطعم القبلة (باخل
تّجهة الى  كلمة(علي) مكررة ثالث مرّات مُ
ــد) مكررة  ــط بها كلمة(محم املراكز يحي
ــى املراكز.. تجهة ال ــاً ومُ ــرات ايض ــالث م ث

ــب بالعاج ايضاً  ت ــاً وكُ س وذلك (١٨) مُسدَّ
كلمة(علي) فقط على الطريقة السالفة 
ــى كلّ من اللوحني الصغيرين املُتصلني  عل
كلمة(علي) فقط على الطريقة السالفة 
ــى كلّ من اللوحني الصغيرين املُتصلني  عل
كلمة(علي) فقط على الطريقة السالفة 

ساً.... بهذا اللوح الكبير داخل(١٤) مسدّ
ــا جهة (األرجل) وجهة القبلة فليس    أم
ــوص كتابّية بل زخرفة من حفرْ  عليها نص

وتطعيم وزخارف ملونة.
ــر الناظرين... ً يسُ ــورا ان ن ــعّ ــازاال يش وم

واحلمد هللا رب العاملني. 
املصادر  (تاريخ املشهد الكاظمي/محمد حسن 

آل يس).

“Óãì‹a@·ƒbŸ‹a@áÈìæa@Û‰áéÏ@ˆbj’‰

كشف العناصر الفنية

“Óãì‹a@·ƒbŸ‹a@áÈìæa@Û‰áéÏ@ˆbj’‰

() في صندوقي ضريحي الكاظمين

() صندوق ضريح اإلمام الجواد

ــريف أبو الفضل علي بن ناصر بن محمد بن احلسن بن أحمد بن     الش
ــد بن علي بن أبي  ــد بن عبدا هللا بن جعفر بن محم ــم بن محم القاس
ــريف أبو الفضل علي بن ناصر بن محمد بن احلسن بن أحمد بن     الش
ــد بن علي بن أبي  ــد بن عبدا هللا بن جعفر بن محم ــم بن محم القاس
ــريف أبو الفضل علي بن ناصر بن محمد بن احلسن بن أحمد بن     الش

. () طالب
ــابق فقال أبو  ــبه الس ــن النجار في تأريخه بعد أن ذكر نس ــره اب     ذك
ــبه  ــهد باب التنب هكذا رأيت نس ــل العلوي احملمدي نقيب مش الفض
ــلفي في  ــري وهكذا ذكره الس ــوالذ الطب ــد بن علي بن ف ــط محم بخ
ــيوخه ، كان يسكن بالكرخ وله معرفة باألنساب ، سمع أبا  معجم ش
ــير ، روى عنه أبو املعمر  ــن بن علي اجلوهري وحدث باليس محمد احلس

األنصاري وأبو طالب بن خضر وأبو طاهر السلفي .
ــألت احملمدي عن مولده  ــط محمد بن ناصر اليزدي قال : س ــرأت بخ    ق
ــنة ثالث وأربعني وأربعمائة ، قرأت بخط أبي البركات عبد  فقال ولد س
ــو الفضل احملمدي  ــريف أب ــاب بن املبارك األمناطي قال : توفي الش الوه

ــوال  ــس الثالث من ش ــوم اخلمي ــوال في ي ــس الثالث من ش ــوم اخلمي في ي
ــمائة  ــرة وخمس ــس عش ــنة خم ــمائة س ــرة وخمس ــس عش ــنة خم س
ــن يوم اجلمعة مبقابر قريش بعد أن  ــن يوم اجلمعة مبقابر قريش بعد أن ودف ودف
ــاب داره الطاهر بنهر  ــاب داره الطاهر بنهر صلى عليه في ب صلى عليه في ب
ــعد  ــعد الدارس ، وذكر ابن الدبيثي وأبو س الدارس ، وذكر ابن الدبيثي وأبو س
ــمعاني ولده أحمد فقاال : أنه  ــمعاني ولده أحمد فقاال : أنه بن الس بن الس
(أي أحمد) كان نقيب العلويني بالكرخ (أي أحمد) كان نقيب العلويني بالكرخ 
وأبوه نقيب العلويني احملمديني مبشهد وأبوه نقيب العلويني احملمديني مبشهد 
ــره أيضا  ــره أيضا )، وذك ــى بن جعفر()، وذك موس
ــماه (أبو الفضل علي بن  ــماه (أبو الفضل علي بن العميدة وس العميدة وس
ــن) ثم قال نقيب مشهد  ــن) ثم قال نقيب مشهد محمد احلس محمد احلس

باب التنب ببغداد. 
ــي / محمد  ــهد الكاظم ــخ املش ــادر (تاري ــي / محمد املص ــهد الكاظم ــخ املش ــادر (تاري املص

حسن آل يس) 
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السؤال: ما هي شروط حج التمتع؟
اجلواب: يشترط في حج التمتع أمور : 

ــد اإلتيان بحج التمتع  ١ ـ النية، بأن يقص
بعنوانه ، فلو نوى غيره أو تردد في نيته لم 

يصح حجه. 
ــرة واحلج في  ــوع العم ــون مجم ٢ ـ أن يك
أشهر احلج، فلو أتى بجزء من العمرة قبل 

دخول شوال لم تصح العمرة. 
٣ ـ أن يكون احلج والعمرة في سنة واحدة، 
ــنة  ــرة وأخر احلج إلى الس ــو أتى بالعم فل
القادمة لم يصح التمتع ، وال فرق في ذلك 
ــنة القادمة  بني أن يقيم في مكة إلى الس
وبني أن يرجع إلى أهله ثم يعود إليها، كما 
ــن إحرامه بالتقصير  ــرق بني أن يحل م ال ف
وبني أن يبقى محرماً إلي السنة القادمة. 

ــن مكة مع  ــه م ــرام حج ــون إح ٤ ـ أن يك
االختيار، وأفضل مواضعها املسجد احلرام، 
ــة ـ لعذر ـ  ــم ميكنه اإلحرام من مك وإذا ل

.أحرم من أي موضع متكن منه. 
٥ـ  أن يؤدي مجموع عمرته وحجه شخص 
ــتؤجر  ــد ، فلو اس ــخص واح واحد عن ش
اثنان حلج التمتع عن ميت أو حي أحدهما 
ــح ذلك،  ــم يص ــه ل ــر حلج ــه واآلخ لعمرت
وكذلك لو حج شخص و جعل عمرته عن 

واحد وحجه عن آخر لم يصح.
السؤال: ما هو الواجب في عمرة التمتع 

و حج التمتع؟
ــن عبادتني  ــج التمتع م ــواب: يتألف ح اجل
ــرة) والثانية ( احلج ) وجتب في  األولى (العم
عمرة التمتع خمسة أمور حسب الترتيب 

اآلتي:
١ ـ اإلحرام بالتلبية.

ــبع  ٢ ـ الطواف حول الكعبة املعظمة س
مرات. 

ــام إبراهيم  ــواف خلف مق ــالة الط ٣ ـ ص
عليه السالم. 

٤ ـ السعي بني الصفا واملروة سبع مرات.
ــيء من شعر الرأس  ٥ ـ التقصير بقص ش

أو اللحية أو الشارب. 
 :ً ويجب في حج التمتع ثالثة عشر أمرا

١ ـ اإلحرام بالتلبية. 
ــع من ذي  ٢ ـ الوقوف في عرفات يوم التاس

احلجة من زوال الشمس إلى غروبها. 
ً من ليلة  ــدارا ــوف في املزدلفة مق ٣ ـ الوق

العيد إلى طلوع الشمس. 
ــبع  ــرة العقبة يوم العيد س ــي جم ٤ ـ رم

حصيات. 
ــوم العيد وفيما  ــح أو النحر في ي ٥ ـ الذب

بعده إلى آخر أيام التشريق في منى. 
٦ ـ حلق شعر الرأس أو التقصير في منى. 

٧ ـ الطواف بالبيت طواف احلج. 
ــام إبراهيم  ــواف خلف مق ــالة الط ٨ ـ ص

عليه السالم. 
٩ ـ الطواف بالبيت طواف النساء. 

١١ ـ صالة طواف النساء. 
ــر  ــى ليلة احلادي عش ــت في من ١٢ ـ املبي

وليلة الثاني عشر من ذي احلجة. 
ــي اليوم احلادي  ــار الثالث ف ــي اجلم ١٣ـ  رم

عشر والثاني عشر. 
السؤال: هل يجوز السجود على البالط 

املســتعمل في أرضية املســجد احلرام 
علماً أنــه يتميز بطرده للحرارة فال يتأثر 
بأشعة الشمس ويقال أنه حجر صناعي 

وليس طبيعياً ؟
ــن جواز  ــاً ال مينع م ــه صناعي ــواب: كون ــن جواز اجل ــاً ال مينع م ــه صناعي ــواب: كون اجل
ــجود عليه إذا كانت املواد املستعملة  ــجود عليه إذا كانت املواد املستعملة الس الس
ــجود عليها أو  ــي صناعته مما يصح الس ــجود عليها أو ف ــي صناعته مما يصح الس ف
ــتهلكاً عرفاً  ــن غيرها مس ــتهلكاً عرفاً كان اخلليط م ــن غيرها مس كان اخلليط م
ــجود عليها أو  ــي صناعته مما يصح الس ف
ــتهلكاً عرفاً  ــن غيرها مس كان اخلليط م
ــجود عليها أو  ــي صناعته مما يصح الس ــجود عليها أو ف ــي صناعته مما يصح الس ف
ــتهلكاً عرفاً  ــن غيرها مس كان اخلليط م
ــجود عليها أو  ــي صناعته مما يصح الس ف

ــا في حال  ــر حال التقية وإم ــذا في غي ــا في حال ، ه ــر حال التقية وإم ــذا في غي ، ه
ــه وإن كان  ــجود علي ــة فيجوز الس ــه وإن كان التقي ــجود علي ــة فيجوز الس التقي

مصنوعاً مما ال يصح السجود عليه .مصنوعاً مما ال يصح السجود عليه .
السؤال: ما هو املعتبر في النائب للحج 

النيابي؟
اجلواب: يعتبر في النائب أمور: 

ــج الصبي عن  ــوغ، فال يجزئ ح ــج الصبي عن األول : البل ــوغ، فال يجزئ ح األول : البل
ــالم وغيرها من احلج  ــره في حجة اإلس ــالم وغيرها من احلج غي ــره في حجة اإلس غي
ً على األحوط .   ً على األحوط .  الواجب وإن كان الصبي مميزا الواجب وإن كان الصبي مميزا
ــالم وغيرها من احلج  ــره في حجة اإلس غي
ً على األحوط .   الواجب وإن كان الصبي مميزا
ــالم وغيرها من احلج  ــره في حجة اإلس ــالم وغيرها من احلج غي ــره في حجة اإلس غي
ً على األحوط .   الواجب وإن كان الصبي مميزا
ــالم وغيرها من احلج  ــره في حجة اإلس غي

نعم، ال يبعد صحة نيابته في احلج املندوب نعم، ال يبعد صحة نيابته في احلج املندوب 
بإذن الولي .

ــتنابة انون،  ــتنابة انون، الثاني : العقل، فال جتزئ اس الثاني : العقل، فال جتزئ اس
ــا إذا كان جنونه مطبقاً،  ــواء في ذلك م ــا إذا كان جنونه مطبقاً، س ــواء في ذلك م س
ــتنابة انون،  الثاني : العقل، فال جتزئ اس
ــا إذا كان جنونه مطبقاً،  ــواء في ذلك م س
ــتنابة انون،  ــتنابة انون، الثاني : العقل، فال جتزئ اس الثاني : العقل، فال جتزئ اس
ــا إذا كان جنونه مطبقاً،  ــواء في ذلك م س
ــتنابة انون،  الثاني : العقل، فال جتزئ اس

أم كان أدوارياً إذا كان      العمل في دور جنونه، أم كان أدوارياً إذا كان      العمل في دور جنونه، 
ــا إذا كان جنونه مطبقاً،  ــواء في ذلك م س
أم كان أدوارياً إذا كان      العمل في دور جنونه، 
ــا إذا كان جنونه مطبقاً،  ــواء في ذلك م ــا إذا كان جنونه مطبقاً، س ــواء في ذلك م س
أم كان أدوارياً إذا كان      العمل في دور جنونه، 
ــا إذا كان جنونه مطبقاً،  ــواء في ذلك م س

وأما السفيه فال بأس باستنابته . وأما السفيه فال بأس باستنابته . 
ــث : اإلميان، فال عبرة بنيابة غير املؤمن  ــث : اإلميان، فال عبرة بنيابة غير املؤمن الثال الثال
ــق مذهبنا على  ــى بالعمل على طب ــق مذهبنا على وإن ات ــى بالعمل على طب وإن ات

األحوط . 
ــغول الذمة  ــغول الذمة الرابع : أن ال يكون النائب مش الرابع : أن ال يكون النائب مش
ــج واجب عليه في عام النيابة إذا تنجز  ــج واجب عليه في عام النيابة إذا تنجز بح بح
الوجوب عليه، وال بأس باستنابته فيما إذا الوجوب عليه، وال بأس باستنابته فيما إذا 

ــالً عنه ، وهذا  ــالً بالوجوب أو غاف كان جاه
ــارة ال في  ــرط في صحة اإلج ــرط ش الش
ــة حج النائب ، فلو حجـ  واحلالة هذه  صح
ـ برئت ذمة املنوب عنه، ولكنه ال يستحق 

األجرة املسماة، بل يستحق اجرة املثل.
السؤال: متى جتب االستنابة في احلج؟

ــتنابة في احلج اي ارسال  اجلواب: جتب االس
شخص للحج عن غيره في حاالت ثالث: 

ً على تأمني نفقة  أ ـ إذا كان الشخص قادرا
شخص للحج عن غيره في حاالت ثالث: 

ً على تأمني نفقة  أ ـ إذا كان الشخص قادرا
شخص للحج عن غيره في حاالت ثالث: 

ــال ال ميكنه معها  ــج ولكنه كان في ح احل
فعل احلج ملرض ونحوه. 

ــه  ــه بنفس ــن أدائ ــاً م ب ـ إذا كان متمكن
ــامح ولم يحج حتى ضعف عن احلج  فتس
ــل التمكن منه  ــث ال يأم ــز عنه بحي وعج

الحقاً. 
ج ـ إذا كان متمكناً من أداء احلج ولم يحج 

ــتأجر من تركته  ــات فيجب أن يس حتى م
من يحج عنه. 

السؤال: إذا قصر املعتمر قبل أن يسعى 
عاملــاً عامداً أو عن جهل أو نســيان فما 

هو حكمه؟
 ً ــك عاملاً عامدا ــواب: إذا كان قد فعل ذل اجل
ــم إذا كان تقصيره  ــارة التقلي فعليه كف
ــي  ــه ف ــاء ب ــى االكتف ــاءً عل ــم بن بالتقلي
التقصير. وإما إن كان تقصيره بقص شيء 
ــوت الكفارة  ــعره فاألظهر عدم ثب ــن ش م
ــي  عليه وان كان آثماً . وإما اجلاهل والناس
ــيء عليهما وعلى كل تقدير يلزمه  فال ش
ــذا في  ــم التقصير ه ــعي ث ــان بالس اإلتي
ــرة التمتع  ــا في عم ــردة . وإم ــرة املف العم
فاحلكم كذلك إال في الناسي أي من نسى 
ــعي فقصر لإلحالل من إحرامه فأنه  الس
ــه التكفير ببقرة على األحوط ويعيد  يلزم

التقصير بعد السعي على األحوط.
الســؤال: من اعتمر عمرة مفــردة وترك 
التقصیر وطواف النساء جهالً باملسالة 
وارتكــب بعض تــروك االحــرام وعاد الی 

بلده؟
اجلواب: هو باق علی احرامه فيلزمه االتيان 
ــان  ــة لالتي ــي مك ــوع ال ــر والرج بالتقصي
ــه ذلك او  ر علی ــذّ ــاء وان تع ــواف النس بط

ر جازت له االستنابة. تعسّ
الســؤال: هل يجزي احللق والتقصير في 
احلج في ليلــة احلادي عشــر أو الليالي 

الالحقة ؟
اجلواب: نعم يجزي.

الســؤال: شــخص يعمــل فــي دائــرة 
حكوميــة براتب شــهري هــل يجوز له 
التغيــب وعــدم اإللتــزام بــدون ســبب 

؟ ويقبض راتبه كامالً
اجلواب: ال يجوز.اجلواب: ال يجوز.

الســؤال: خطاط مســلم يعرض عليه 
بأن يخط قطعة لشــرب اخلمر أو إلحياء 
حفلــة رقص أو ملطعم فيــه حلم خنزير 

فهل يجوز ذلك؟
ــاعة  اجلواب: ال يجوز له ذلك ملا فيه من إش

الفاحشة وترويج الفساد.
الســؤال: هل احلبــر اجلــاف حاجب في 
الوضــوء والغســل فيحق لنــا الوضوء 

عليه؟
ــرم حائل صح  ــن له ج ــم يك ــواب: إن ل اجل
ــل معه وأما مع الشك في  الوضوء والغس

ذلك فال بد من إزالته.
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زار وفد رفيع املستوى ممثال بحجة اإلسالم 
ــيخ حيدر مصلحي مدير  ــلمني الش واملس
ــي جمهورية  ــة ف ــاف العتبات املقدس أوق
ــوة املوجهة  ــالمية تلبية للدع ــران اإلس إي
ــيعي  إليه من قبل رئيس ديوان الوقف الش
السيد صالح احليدري . وكان في استقبال 
ــل األنباري األمني  ــيد احلاج فاض الوفد الس
ــة وعدد  ــام للعتبة الكاظمية املقدس الع
ــيعي ، وبعدها  من مدراء ديوان الوقف الش
ــى ضريح اإلمامني  ــه الوفد الضيف إل توج
اجلوادين () ألداء مناسك الزيارة والتبرك 
ــد االنتهاء من الزيارة توجه  باإلمامني ، وبع
ــني () في  ــف اإلمام ــى مضي ــع إل اجلمي

استراحة قصيرة للوفد الضيف .
ــد الرزاق  ــور صالح عب ــب الدكت وقد رح

ــات العامة  ــر العالق مدي
واإلعالم في ديوان الوقف 
ــيعي في كلمة له  الش
ــوف مهنئا لهم.. للضي

بسالمة الوصول وداعيا 
ــى  وتعال ــبحانه  اهللا س

لهم  ــاكرا  وش الزيارة  بقبول 
في الوقت نفسه تلبيتهم الدعوة ومتمنيا 

لهم طيب اإلقامة في بلدهم الثاني .
ــح احليدري رئيس  ــيد صال ثم ألقى الس
ــة رحب من  ــيعي كلم ــوان الوقف الش دي

ــائال اهللا  ــرام وس ــوف الك ــا بالضي خالله
تعالى أن يحفظهم ويجنبهم كل مكروه 
ــيخ حيدر  ــاكرا الش وش
ــى تلبية  ــي عل مصلح
ــوره إلى  ــوة وحض الدع
ــيد  ــراق ، ودعا الس الع
اجلانبني  احليدري  صالح 
ــة  العالق ــق  توثي ــى  إل
ــالم واملسلمني  خدمة لإلس
ــاف اجلمهورية  ــك بحث مع مدير أوق وكذل
ــالمية اإليرانية نقل اخلبرات وتبادلها  اإلس

في مجال السياحة الدينية .
ــام  ــني الع ــتاذ األم ــى األس ــا ألق بعده

ــة كلمة رحب  للعتبة الكاظمية املقدس
ــدر مصلحي  ــيخ حي ــة الش ــا بفضيل به
مدير أوقاف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 
والسيد صالح احليدري رئيس ديوان الوقف 
ــني الكاظمني  ــاب اإلمام ــيعي في رح الش
ــب  ــارة وطي ــول الزي ــم قب ــى له () ومتن

اإلقامة .
ــني للضيف والوفد  ــيد األم ثم قدم الس
ــرحاً موجزا عن أهم اإلجنازات  املرافق له ش
واملشاريع التي نفذت في العتبة بعد زوال 
ــابق وعودة العتبات املقدسة  النظام الس

إلى املرجعيات احلكيمة .
ــاز الكبير واملهم  ــرق أيضاً إلى اإلجن وتط
ــب قبة اإلمام  ــي العتبة وهو إعادة تذهي ف
ــاكل  محمد اجلواد () والصعوبات واملش
ــاء من تذهيب  ــى تأخير االنته التي أدت إل

القبة املباركة .
ــه الكرمي  ــني العتبة مع ضيف ــث أم وبح
ــني إلى مدينة  ــوع قدوم الزوار اإليراني موض
 () ــة وزيارة اإلمامني الكاظمية املقدس
ــات التي تقف  ــكل خاص وإزالة العقب بش
أمام هذا املوضوع ووضع احللول الصحيحة 
ــيط  لها ملا لها من أهمية كبيرة في تنش
احلركة السياحية في هذه املدينة اآلمنة .

ــيد  ــيخ مصلحي الس ــد الش ــذا ووع ه
أمني العتبة خيرا بخصوص موضوع الزوار 
اإليرانيني ملناقشته مع املسؤولني اإليرانيني 
ــي نهاية كلمته  ــد رجوعه إلى إيران وف عن
ــاري جميع الدول  ــل األنب ــكر احلاج فاض ش
ــاهموا في عملية  والشخصيات الذين س
ــواء عن  ــة املباركة س ــار العتب ــادة أعم أع
طريق األموال أو العمل املباشر في العتبة 

املقدسة .
ــارة جرى للضيف والوفد  وفي نهاية الزي
ــني العام  ــن قبل األم ــه توديعا م ــق ل املراف
ــالمة الوصول إلى  للعتبة متمنيا لهم س
ــرى لزيارة اإلمامني  ــم والعودة مرة أخ بلده

.() اجلوادين

السيد  الفقيه  اهللا  آية  سماحة  زار 
(دام  الصدر  إسماعيل  السيد  حسني 
وكان   () اجلوادين  اإلمامني  مرقد  ظله) 
األمني  السيد  سماحته  استقبال  في 
احلاج  املقدسة  الكاظمية  للعتبة  العام 
إدارة  مجالس  وأعضاء  األنباري  فاضل 
سماحته  توجه  وبعدها  املطهرة.  العتبة 
زيارة  مراسيم  وأدى  املبارك  الضريح  إلى 
الزيارة  وصالة   () الطاهرين  اإلمامني 
والدعاء وابتهل إلى اهللا سبحانه وتعالى 
أن يحفظ هذا البلد العزيز وان يجنبه كل 
جلميع  واالستقرار  األمن  يعيد  وان  مكروه 

أنحاء البالد.
حسني  السيد  افتتح  الزيارة  وأثناء 
مرقد  (دام ظله)  الصدر  إسماعيل  السيد 
أعمال  أكمال  بعد  الطوسي  الشيخ 

الشريف  املرقد  لهذا  والصيانة  الترميم 
والذي كان ملتابعته وتوجيهاته القيمة اثر 

معنوي إلكمال هذا العمل املبارك.
بعدها جتول سماحته في أرجاء الصحن 
من  مفصل  شرح  إلى  واستمع  الشريف 
قبل أمني العتبة املباركة عن آخر املشاريع 
تنتظر  التي  واألعمال  اجنازها  مت  التي 
خدام  من  اخليرين  جهود  بفضل  إكمالها 

 () اإلمامني
وبعد هذا الشرح املوجز توجه سماحة 
السيد  حسني  السيد  الفقيه  اهللا  آية 
اإلمامني  مضيف  إلى  الصدر  إسماعيل 
مجلس  أعضاء  مقترحات  إلى  واستمع 
الصرح  بهذا  االرتقاء  اجل  من  اإلدارة 
املقدس مبا يستحقه من مكانة في قلوب 

املؤمنني.

هذه  على  القائمني  كل  سماحته  ودعا 
العتبة املقدسة إلى بذل كل  اجلهود في 
خدمة كل زوار العتبة املطهرة وان يكونوا 

قدوة يحتذى بها.
وفي نهاية الزيارة مت توديع السيد حسني 

من  عزه)  (دام  الصدر  إسماعيل  السيد 
قبل احلاج فاضل األنباري وأعضاء مجلس 
اهللا  مين  إن  اجلميع  بدعاء  اإلدارة مصحوباً 
عليه بوافر الصحة والعافية .... أنه سميع 

مجيب.
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ــة كرمية من لدن  ــرح بهيج، وبرعاي ــي جو أمياني ف ف
ــيد  ــني الس ــيد حس ــماحة آية اهللا الفقيه الس س
ــة كرمية من لدن  ــرح بهيج، وبرعاي ــي جو أمياني ف ف
ــيد  ــني الس ــيد حس ــماحة آية اهللا الفقيه الس س
ــة كرمية من لدن  ــرح بهيج، وبرعاي ــي جو أمياني ف ف

ــت األمانة العامة  ــماعيل الصدر (دام ظله) ، أحي إس
ــة بتاريخ ١١- ذو  ــة الكاظمية املقدس ة للعتب العامّ
ــرى والدة ثامن  ً بذك ـــ- ، حفالً كبيرا ــدة -١٤٢٨ه القع
ــى  ــل البيت املعصومني األمام علي بن موس أئمة أه
الرضا() ، بحضور األستاذ فاضل علي األنباري أمني 
ــاء مجلس اإلدارة ، ورجال  ــادة أعض عام العتبة ، والس
ــيوخ ووجهاء الكاظمية وجمهور  الدين األفاضل وش
ــتهل احلفل الكرمي  غفير من محبي أهل البيت ، واس
ــامعنا القارئ  ــر احلكيم تالها على مس بآي من الذك

سامر راضي األنباري.
ــني العام  ــاري ، األم ــتاذ فاضل األنب ــم ألقى األس ث
ــص خاللها أبرز  ــة العامة خلّ ــة األمان ــة ، كلم للعتب
ً وصف والده  ــرا ــريفة ، ذاك محطات حياة اإلمام الش
اإلمام موسى بن جعفر () لولده الرضا () : بأنه 

وحيد زمانه.
ــد كان األمام  ــيد األمني (لق ــة الس ــاء في كلم وج
الرضا() ال تفارقه احلكمة واملوعظة احلسنة واحلث 
على املساواة ونبذ التمايز والدعوة إلى التآلف واحملبة 

واإلنسانية).
ــة في  ودعا األمني العام للعتبة الكاظمية املقدس

ــدة الوطنية ولم  ــه القيمة إلى التالحم والوح كلمت
ــب العصر والزمان  ــاً تهانيه إلى صاح ــمل ، رافع الشّ

احلجة املنتظر () والى املراجع العظام أجمعني.
 () ــب طوس ــات في مدح غري ــت بعدها أبي وتُلي

للشاعر السيد نبيل أبو العيس جاء فيها :-
ن شمس الشموس أنيسٌ للنفوسِ وَمَ

َ السراجَ لديجورِ املضلِّينا كنت 
شمس الشموس أنيسٌ للنفوسِ وَمَن

َ السراجَ لديجورِ املضلِّينا كنت 
شمس الشموس أنيسٌ للنفوسِ وَمَن

متشي مع احلقِّ واإلحسان مرتدياً 
َ السراجَ لديجورِ املضلِّينا كنت 

متشي مع احلقِّ واإلحسان مرتدياً 
َ السراجَ لديجورِ املضلِّينا كنت 

ثوبَ العدالةِ للكرار والينا
تَ لم نُظهر مواجعنا شْ عشنا كما عِ

عند القضاءِ وباألقدارِ راضينا
عندَ املنامِ تهب الروح صاعدةً

عند القضاءِ وباألقدارِ راضينا
عندَ املنامِ تهب الروح صاعدةً

عند القضاءِ وباألقدارِ راضينا

تزور قبركَ في طوسٍ وتأتينا
عندَ املنامِ تهب الروح صاعدةً

تزور قبركَ في طوسٍ وتأتينا
عندَ املنامِ تهب الروح صاعدةً

ــعبيون بأهازيجهم وألوان  ــعراء الش ــم أحيا الش ث
تزور قبركَ في طوسٍ وتأتينا

ــعبيون بأهازيجهم وألوان  ــعراء الش ــم أحيا الش ث
تزور قبركَ في طوسٍ وتأتينا

ــبة العطرة  ــذه املناس ــرى ه ــعبي األخ ــعر الش الش
ــعراء  ــية كل من الش ــذه األمس ــدع في ه ــث أب ، حي
ــد فؤاد  ــعدي ، املنش (مرتضى الذهيباوي ، قيس الس
ــيد الشاعر جعفر  جميل ، احلاج طارق الدليمي ، الس
ــاعر ناجي العتابي)،مشيدين مبناقب  ــريفي، الش الش
ــلمني بهذه  ــام الرضا() ومعبرين عن فرح املس األم

املناسبة الكرمية .
ــز األنباري  ــاعر عامر عزي ــف احلفل الش ــم تال عري ث

ــالها كل  ــة التي قام بإرس ــات وبطاقات التهنئ برقي
قام الكاظمية  ــعدي قائمّ ــف الس ــيد يوس من(الس
ــاد اجلمعيات  ــائر طي ، احت ــائر الكاظمية ، عش ، عش
ــي الكاظمية ، مجلس الصفار الثقافي ،  الفالحية ف
ــينّية ، ديوان احلوزة ، رابطة القرّاء  هيئة املواكب احلس
ــس قبيلة العبيد،  ــي مدينة احلرية ، مجل ــاب ف والكتّ

مة أهل البيت السيد عماد الدين العلوي). دَ خادم خَ
وألقى الشيخ فاخر الزركاني محاضرة دينية قيمة 
ــا () والقى الضوء  ــام الرض ــاول فيها حياة األم تن
وبشكل رائع على حديث السلسلة الذهبية ثم تناول 
والية األمام الرضا() للعهد ايام املأمون العباسي.

ــل ، وبصوت  ــاء كمي ــل البهيج بدع ــم احلف واختت
ــيد عبد الكرمي قاسم ، ليضع هذا الدعاء  املقرئ الس
ــتمر لساعاتٍ بعد  ــك ختام هذا احلفل الذي اس مس

صالة املغرب.

() أحياء ذكرى مولد األمام الرضا

حسني  الفقيه  السيد  اهللا  آية  سماحة  برعاية 
للعتبة  العامة  األمانة  أقامت  الصدر  إسماعيل  السيد 
الذكرى  مبناسبة  تأبينيا  حفالً  املقدسة  الكاظمية 
محمد  العظمى  اهللا  آية  السيد  الستشهاد  التاسعة 

محمد صادق الصدر(<) وجنليه.
وقد شارك في احلفل حشد كبير من أهالي الكاظمية 
الصدر  آل  حسينية  قاعة  على   .. بغداد  مدن  وباقي 
تضمنت  وقد   ٢٠٠٧/١١/٢١ بتاريخ  املقدسة  –الكاظمية 

االحتفالية واملنهاج املعد لذلك :
كلمة  ثم   ، عاشور  منير  للقارئ  الكرمي  القرآن  قراءة 
السيد  حسني  السيد  الفقيه  اهللا  آية  سماحة  مكتب 
إسماعيل الصدر (دام ظله) الشيخ حيدر النصراوي وبعد 
الكاظمية  للعتبة  العامة  األمانة  كلمة  دور  جاء  ذلك 
املقدسة ألقاها األستاذ احلاج فاضل األنباري األمني العام 

للعتبة الكاظمية املطهرة التي جاء فيها نبذة عن حياة 
الشهيد اجلهادية ومدى تأثرنا البالغ بأسلوبه في معاجلة 
القضايا املهمة التي تخص الوطن والشعب والثبات على 
املبادئ احلقيقية لإلسالم ومنهجه احملمدي األصيل... وقد 
... والى  قدمت في الكلمة التعازي إلى األمة اإلسالمية 
عائلة السيد الشهيد ... وقد متنى السيد األمني أن يسير 
كافة العراقيني على نهج وسلوك السيد الشهيد حتى 
ً إميانيا وان ينعم اهللا (تعالى) على أهله  يكون عراقنا بلدا

باألمن واألمان والتقدم واالزدهار .
الصدر في  الشهيد  السيد  دور كلمة مكتب  ثم جاء 
الكاظمية ألقاها الشيخ طالل الساعدي ...وقد تضمنت 
مضايقات  من  له  تعرض  وما  السعيد  الشهيد  سيرة 
الليث  تصدى  ...وكيف  البائد  النظام  قبل  من  خانقة 
صالة  منجزات  هي  ....وما  الكافر  البعث  بوجه  األبيض 

اجلمعة على املستوى النظري والعملي من خالل تنشيط 
العالقة اجلماهيرية في تصديهم للحاكم الظالم ...وما 
صالة  بها  قامت  التي  والتحوالت  التغيرات  وقائع  هي 
البعثي....وقد كانت كلمة مختصرة  أيام احلكم  اجلمعة 
كافة  وبني  الشهيد  بني  الوطيدة  العالقة  وتضمنت 
العالقة من  العراقي وما حتقق من هذه  أطياف الشعب 
خدمة جليلة للدين والوطن .... وقدمت الكلمة التعازي 

لذوي الفقيد الشهيد.
ألقاها  بغداد  محافظة  مجلس  كلمة  دور  جاء  ثم 

األستاذ طارق املندالوي جاء فيها:
رعاية  في  الشهيد  للسيد  والقيادي  األبوي  الدور  إلى 
وقيادة اجلماهير الى املنهج اإلسالمي احملمدي الصحيح... 
ومن  اتمع  شرائح  بكل  الشهيد  السيد  واهتمام 
للسيد  كلمة  ألقيت  كما  الفيليني  الكرد  ضمنهم 

حازم األعرجي قرأها نيابة عنه الشيخ أسامة التميمي 
املعاني  تناولت  شعرية  قصائد  االحتفالية  وتضمنت 
في  ودوره  السعيد  الشهيد  السيد  حياة  من  السامية 
نهضة اتمع وتصديه لكل أنواع الظلم والتعسف في 

فترة عصيبة مرت بهذا الشعب.
القسم  رئيس  األنباري  عامر  الس  شاعر  فألقى 
املقدسة  الكاظمية  العتبة  في  واإلعالمي  الثقافي 

قصيدة بهذه املناسبة منها...
حقا بلغت مراتب العظماء 

ومشيت فوق جماجم أللعناء
يأيها اجلبل األشم حتطمت

 في جانبيك معاول األعداء 
ستظلّ كالنبع املرقرق ماءهُ

يسقي عطاشى القيظ في الرمضاء

ذهبوا ولم تذهب فأنت يرغمهم
قبس يضئ الدرب في الظلماء

ثم ألقى الشاعر السيد نبيل أبو العيس:
ً أرض الغري وقبرها  يا زائرا

عرّج على قبر الشهيد محمد
قبرٌ حوى علمَ الهداية والتقى

مستودعٌ لعلوم طه األمجد
من قال للشيطان كال وارتدى

كفن الشهادة دون أي تردد
ال للطغاة وللهوان وألف ال 

نبقى نرددها ليوم املورد
بهذه  قصيدته  الصاحلي  يقني  أبو  الشاعر  ألقى  ثم 

املناسبة وكان عريف احلفل احلاج كرمي البحراني.
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السهاد أرقها  اِّـجد  عيون 

علم كل  ينبع  منه  امام 

عداد َّـ  يحصى  النجم  ما  اذا 

سقيًا بالعلم  عليهم  يفيض 

دواء َّـ  داء  كل  ويشفي 

جنيًا عرسًا  للهدى  ويزرع 

صروح به  للضالل  وُتهدم 

مغلقات اِّـشاكل  به  تحلُّ 

فغيضوا به  الكمال  شخص  رأوا 

انحرافًا رأى  الضالل  ومعتصم 

إليه يدها  َّـ  الُسمَّ  فَدسَّ 

سميما قضى  عليه  لهفي  فوا 

صربًا اِّـذبوح  جده  بسنة 

الجواُد لقي  بما  وأثكلها 

نفاد أبدًا  لعلمه  وليس 

عداد يومًا  لفضله  عدادفليس  يومًا  لفضله  فليس 

العهاد وهو  الثرى  كأنهم 

فهم جرحى العمى وهو الضماد

الفساد زرع  كلما  ويحصد 

الرشاد لنا  يديه  َّـ  ويبنى 
مغلقات اِّـشاكل  به  تحلُّ 

الرشاد لنا  يديه  َّـ  ويبنى 
مغلقات اِّـشاكل  به  تحلُّ 

اِّـراد وهو  بابه  ويفتح 

وكادوا له  بالعداء  وكالوا  

القياد بها  الن  الفضل  بأم 

العناد منه  الردى  فجرعه 

الفؤاد منه  بالظما  يحرق 

الجواد اشبهه  حيث  تأسى 

قصيدة 
اإلمام اإلمام 
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ــة  املقدس ــة  الكاظمي ــة  مدين ــتهر  ــة تش املقدس ــة  الكاظمي ــة  مدين ــتهر  ــة تش املقدس ــة  الكاظمي ــة  مدين ــتهر  ــة تش املقدس ــة  الكاظمي ــة  مدين ــتهر  ــة تش املقدس ــة  الكاظمي ــة  مدين ــتهر  ــة تش املقدس ــة  الكاظمي ــة  مدين ــتهر  ــة تش املقدس ــة  الكاظمي ــة  مدين ــتهر  تش
ــالمية  ــرف والفنون اإلس ــواع احل ــالمية مبختلف أن ــرف والفنون اإلس ــواع احل ــالمية مبختلف أن ــرف والفنون اإلس ــواع احل ــالمية مبختلف أن ــرف والفنون اإلس ــواع احل ــالمية مبختلف أن ــرف والفنون اإلس ــواع احل مبختلف أن
ــة وصناعة اخلزف  ــة الذهب والفض ــة وصناعة اخلزف كصياغ ــة الذهب والفض ــة وصناعة اخلزف كصياغ ــة الذهب والفض ــة وصناعة اخلزف كصياغ ــة الذهب والفض ــة وصناعة اخلزف كصياغ ــة الذهب والفض كصياغ
ــيج والدباغة وعمل املسبحة وصقل  ــيج والدباغة وعمل املسبحة وصقل والنس ــيج والدباغة وعمل املسبحة وصقل والنس ــيج والدباغة وعمل املسبحة وصقل والنس ــيج والدباغة وعمل املسبحة وصقل والنس والنس
األحجار الكرمية وصناعة السيوف والزخرفة األحجار الكرمية وصناعة السيوف والزخرفة األحجار الكرمية وصناعة السيوف والزخرفة األحجار الكرمية وصناعة السيوف والزخرفة األحجار الكرمية وصناعة السيوف والزخرفة 
ــى األحجار ، وهو املوضوع  ــى األحجار ، وهو املوضوع واخلط والنقش عل ــى األحجار ، وهو املوضوع واخلط والنقش عل ــى األحجار ، وهو املوضوع واخلط والنقش عل ــى األحجار ، وهو املوضوع واخلط والنقش عل واخلط والنقش عل
ــه العبق مع  ــي بحر تأريخ ــنغوص ف ــه العبق مع الذي س ــي بحر تأريخ ــنغوص ف ــه العبق مع الذي س ــي بحر تأريخ ــنغوص ف ــه العبق مع الذي س ــي بحر تأريخ ــنغوص ف ــه العبق مع الذي س ــي بحر تأريخ ــنغوص ف الذي س
ــاش) والذي حتدث  ــن النق ــدع (ضياء الدي ــاش) والذي حتدث املب ــن النق ــدع (ضياء الدي ــاش) والذي حتدث املب ــن النق ــدع (ضياء الدي املب
فيما نحن أكتفينا بالسكوت واالستماع له فيما نحن أكتفينا بالسكوت واالستماع له فيما نحن أكتفينا بالسكوت واالستماع له 

عن تأريخ هذا الفن اجلميل قائالً :
إن أول من نقش على احلجر هم (السومريون) 
ــي محافظة (ذي  ــة (تلو) الواقعة ف في مدين
ــتعملون  ــراق .... وكانوا يس ــوب الع ــار) جن ق
ــروف لدينا بـ(الگرانيت)  أصلب األحجار واملع
ــفرة مدببة لنقش  ــد أن يصنعوا منها ش بع

ــق والفيروز  ــالدة كالعقي ــل ص ــار األق ــق والفيروز األحج ــالدة كالعقي ــل ص ــار األق ــق والفيروز األحج ــالدة كالعقي ــل ص ــار األق ــق والفيروز األحج ــالدة كالعقي ــل ص ــار األق ــق والفيروز األحج ــالدة كالعقي ــل ص ــار األق ــق والفيروز األحج ــالدة كالعقي ــل ص ــار األق ــق والفيروز األحج ــالدة كالعقي ــل ص ــار األق ــق والفيروز األحج ــالدة كالعقي ــل ص ــار األق ــق والفيروز األحج ــالدة كالعقي ــل ص ــار األق األحج
ــتخدموا  ــا ....وقد اس ــر والبلور وغيره ــتخدموا واملرم ــا ....وقد اس ــر والبلور وغيره ــتخدموا واملرم ــا ....وقد اس ــر والبلور وغيره ــتخدموا واملرم ــا ....وقد اس ــر والبلور وغيره ــتخدموا واملرم ــا ....وقد اس ــر والبلور وغيره واملرم
النقوش كرموز توثق معامالتهم السياسية النقوش كرموز توثق معامالتهم السياسية النقوش كرموز توثق معامالتهم السياسية النقوش كرموز توثق معامالتهم السياسية النقوش كرموز توثق معامالتهم السياسية 
والتجارية والزراعية وكافة مفاصل حياتهم والتجارية والزراعية وكافة مفاصل حياتهم والتجارية والزراعية وكافة مفاصل حياتهم والتجارية والزراعية وكافة مفاصل حياتهم والتجارية والزراعية وكافة مفاصل حياتهم 

..
ــيما  ــت احلضارات وتطورت ال س ــيما ثم تعاقب ــت احلضارات وتطورت ال س ــيما ثم تعاقب ــت احلضارات وتطورت ال س ــيما ثم تعاقب ــت احلضارات وتطورت ال س ــيما ثم تعاقب ــت احلضارات وتطورت ال س ــيما ثم تعاقب ــت احلضارات وتطورت ال س ــيما ثم تعاقب ــت احلضارات وتطورت ال س ــيما ثم تعاقب ــت احلضارات وتطورت ال س ثم تعاقب
ــث أصبحت عملية  ــي عصر (األكديني) حي ــث أصبحت عملية ف ــي عصر (األكديني) حي ــث أصبحت عملية ف ــي عصر (األكديني) حي ــث أصبحت عملية ف ــي عصر (األكديني) حي ــث أصبحت عملية ف ــي عصر (األكديني) حي ــث أصبحت عملية ف ــي عصر (األكديني) حي ــث أصبحت عملية ف ــي عصر (األكديني) حي ــث أصبحت عملية ف ــي عصر (األكديني) حي ف
ــا  فيه ــتخدموا  اس ــة  ميكانيكي ــش  ــا النق فيه ــتخدموا  اس ــة  ميكانيكي ــش  ــا النق فيه ــتخدموا  اس ــة  ميكانيكي ــش  ــا النق فيه ــتخدموا  اس ــة  ميكانيكي ــش  النق
ــطة  ــدار بواس ــي ت ــة) الت ــالت املدولب ــطة (العت ــدار بواس ــي ت ــة) الت ــالت املدولب ــطة (العت ــدار بواس ــي ت ــة) الت ــالت املدولب ــطة (العت ــدار بواس ــي ت ــة) الت ــالت املدولب ــطة (العت ــدار بواس ــي ت ــة) الت ــالت املدولب ــطة (العت ــدار بواس ــي ت ــة) الت ــالت املدولب (العت
ــهم مجسمة  ــهم مجسمة القدمني واليد وكانت نقوش ــهم مجسمة القدمني واليد وكانت نقوش ــهم مجسمة القدمني واليد وكانت نقوش ــهم مجسمة القدمني واليد وكانت نقوش القدمني واليد وكانت نقوش
ــي الذي أبهر  ــد اإلعجاز الفن ــة إلى ح ــي الذي أبهر ودقيق ــد اإلعجاز الفن ــة إلى ح ــي الذي أبهر ودقيق ــد اإلعجاز الفن ــة إلى ح ودقيق

العقول وعلى مر التأريخ .العقول وعلى مر التأريخ .العقول وعلى مر التأريخ .
ــالمية فأضفت  ــالمية فأضفت إلى أن جاءت احلضارة اإلس ــالمية فأضفت إلى أن جاءت احلضارة اإلس إلى أن جاءت احلضارة اإلس
ــاء املعمورة خصوصاً في  ــاء املعمورة خصوصاً في إبداعاتها على أرج ــاء املعمورة خصوصاً في إبداعاتها على أرج إبداعاتها على أرج
ــش).....  ــط والزخرفة والنق ــون (اخل ــش)..... هذه الفن ــط والزخرفة والنق ــون (اخل ــش)..... هذه الفن ــط والزخرفة والنق ــون (اخل هذه الفن
ــة  اجلميل ــارف  والزخ ــوط  اخلط ــت  ــة فتنوع اجلميل ــارف  والزخ ــوط  اخلط ــت  ــة فتنوع اجلميل ــارف  والزخ ــوط  اخلط ــت  فتنوع
ــش وكان أول اخلطوط  ــتخدمة في النق ــش وكان أول اخلطوط املس ــتخدمة في النق ــش وكان أول اخلطوط املس ــتخدمة في النق املس
ــاس لكل  ــاس لكل هو اخلط الكوفي (اليابس) وهو أس ــاس لكل هو اخلط الكوفي (اليابس) وهو أس هو اخلط الكوفي (اليابس) وهو أس
ــتقت منه باقي  ــواع اخلط العربي الذي اش ــتقت منه باقي أن ــواع اخلط العربي الذي اش ــتقت منه باقي أن ــواع اخلط العربي الذي اش أن
ــه كالثلث والتعليق والديواني والرقعة  ــه كالثلث والتعليق والديواني والرقعة أنواع ــه كالثلث والتعليق والديواني والرقعة أنواع أنواع
ــلمون في عهد النبي  ــخ ... وكان املس ــلمون في عهد النبي والنس ــخ ... وكان املس ــلمون في عهد النبي والنس ــخ ... وكان املس والنس
محمد () ينقشون خوامتهم بعبارات وآيات ) ينقشون خوامتهم بعبارات وآيات ) ينقشون خوامتهم بعبارات وآيات 
ــعر تدل على احلكمة  ــعر تدل على احلكمة قرآنية وأبيات من الش ــعر تدل على احلكمة قرآنية وأبيات من الش قرآنية وأبيات من الش
 () ــول ــب النبي وآله ... وكان خامت الرس ــول (وح ــب النبي وآله ... وكان خامت الرس ــول (وح ــب النبي وآله ... وكان خامت الرس وح
ــن ورق الفضة مكتوب عليه لفظ  ــن ورق الفضة مكتوب عليه لفظ معموالً م ــن ورق الفضة مكتوب عليه لفظ معموالً م معموالً م

ــول ( ــب النبي وآله ... وكان خامت الرس وح
ــن ورق الفضة مكتوب عليه لفظ  معموالً م

ــول ( ــب النبي وآله ... وكان خامت الرس ــول (وح ــب النبي وآله ... وكان خامت الرس وح
ــن ورق الفضة مكتوب عليه لفظ  معموالً م

ــول ( ــب النبي وآله ... وكان خامت الرس ــول (وح ــب النبي وآله ... وكان خامت الرس وح
ــن ورق الفضة مكتوب عليه لفظ  معموالً م

ــول ( ــب النبي وآله ... وكان خامت الرس وح

الشهادتني (ال اله إالّ اهللا محمد رسول اهللا) الشهادتني (ال اله إالّ اهللا محمد رسول اهللا) الشهادتني (ال اله إالّ اهللا محمد رسول اهللا) 
ــال : (أكرموا  ــن النبي () أنه ق ــى روي ع حت
ــحم  ــاط واخلياط فإنهما يأكالن من ش ــحم اخلط ــاط واخلياط فإنهما يأكالن من ش ــحم اخلط ــاط واخلياط فإنهما يأكالن من ش اخلط
ــن وأهله وكذلك  ــم ) تكرمياً لهذا الف ــن وأهله وكذلك أعينه ــم ) تكرمياً لهذا الف ــن وأهله وكذلك أعينه ــم ) تكرمياً لهذا الف أعينه

ــي () كان  ــة حيث أن النب ــه البالغ ــي (ألهميت ــة حيث أن النب ــه البالغ ــي (ألهميت ــة حيث أن النب ــه البالغ ــي (ألهميت ــة حيث أن النب ــه البالغ ــي (ألهميت ــة حيث أن النب ــه البالغ ــي (ألهميت ــة حيث أن النب ــه البالغ ألهميت
ــخصاً على والية أو مدينة  ــخصاً على والية أو مدينة إذا أراد أن يولي ش ــخصاً على والية أو مدينة إذا أراد أن يولي ش ــخصاً على والية أو مدينة إذا أراد أن يولي ش إذا أراد أن يولي ش

ــي ( ــة حيث أن النب ــه البالغ ألهميت
ــخصاً على والية أو مدينة  إذا أراد أن يولي ش

ــي ( ــة حيث أن النب ــه البالغ ــي (ألهميت ــة حيث أن النب ــه البالغ ألهميت
ــخصاً على والية أو مدينة  إذا أراد أن يولي ش

ــي ( ــة حيث أن النب ــه البالغ ــي (ألهميت ــة حيث أن النب ــه البالغ ألهميت
ــخصاً على والية أو مدينة  إذا أراد أن يولي ش

ــي ( ــة حيث أن النب ــه البالغ ــي (ألهميت ــة حيث أن النب ــه البالغ ألهميت
ــخصاً على والية أو مدينة  إذا أراد أن يولي ش

ــي ( ــة حيث أن النب ــه البالغ ألهميت

ــريف  ــاب عليه صفة ختمه الش ــريف يبعث بكت ــاب عليه صفة ختمه الش ــريف يبعث بكت ــاب عليه صفة ختمه الش ــريف يبعث بكت ــاب عليه صفة ختمه الش يبعث بكت
كدليل على صدور األمر منه فيذعن كل من كدليل على صدور األمر منه فيذعن كل من كدليل على صدور األمر منه فيذعن كل من كدليل على صدور األمر منه فيذعن كل من 
ــك اخلتم في الكتاب ..... ثم توارث هذا  ــك اخلتم في الكتاب ..... ثم توارث هذا يرى ذل ــك اخلتم في الكتاب ..... ثم توارث هذا يرى ذل يرى ذل

العمل اخللفاء من بعده .العمل اخللفاء من بعده .
ــد التطور  ــر وبع ــا احلاض ــي عصرن ــا ف ــد التطور أم ــر وبع ــا احلاض ــي عصرن ــا ف ــد التطور أم ــر وبع ــا احلاض ــي عصرن ــا ف أم
ــلوب  أس ــر  تغي ــي  والتكنولوج ــي  ــلوب الصناع أس ــر  تغي ــي  والتكنولوج ــي  ــلوب الصناع أس ــر  تغي ــي  والتكنولوج ــي  الصناع
ــل فنحن  ــة املراح ــه في كاف ــش وأدوات ــل فنحن النق ــة املراح ــه في كاف ــش وأدوات ــل فنحن النق ــة املراح ــه في كاف ــش وأدوات ــل فنحن النق ــة املراح ــه في كاف ــش وأدوات ــل فنحن النق ــة املراح ــه في كاف ــش وأدوات ــل فنحن النق ــة املراح ــه في كاف ــش وأدوات النق
ــي  ــادة والت ــاس) احل ــفرات (امل ــتخدم ش ــي نس ــادة والت ــاس) احل ــفرات (امل ــتخدم ش ــي نس ــادة والت ــاس) احل ــفرات (امل ــتخدم ش نس
ــور) حيث  ــي (املاط ــف الصناع ــا املل ــور) حيث يحركه ــي (املاط ــف الصناع ــا املل ــور) حيث يحركه ــي (املاط ــف الصناع ــا املل يحركه
ــي الدقيقة مما  ــي الدقيقة مما دورة ف ــي الدقيقة مما دورة ف ــرعته٢٠٠٠٠دورة ف تتجاوز س

يعطي أسرع وأجمل النتائج .يعطي أسرع وأجمل النتائج .
ومن أشهر العبارات املستخدمة في وقتنا ومن أشهر العبارات املستخدمة في وقتنا ومن أشهر العبارات املستخدمة في وقتنا 
ــام األئمة من  ــي عبارات تخص أخت ــام األئمة من احلالي ه ــي عبارات تخص أخت ــام األئمة من احلالي ه ــي عبارات تخص أخت احلالي ه
ــا الكتب واملصادر  ــا الكتب واملصادر ) تناقلته ــا الكتب واملصادر ) تناقلته ــل البيت () تناقلته أه
ــي  ــك ، اهللا ثقت ــم (اهللا املل ــأذكرها لك ــي وس ــك ، اهللا ثقت ــم (اهللا املل ــأذكرها لك ــي وس ــك ، اهللا ثقت ــم (اهللا املل ــأذكرها لك وس
ــى ، توكلت على  ــبي اهللا وكف ــى ، توكلت على ورجائي ، حس ــبي اهللا وكف ــى ، توكلت على ورجائي ، حس ــبي اهللا وكف ورجائي ، حس
ــي  ــك ، اهللا ثقت ــم (اهللا املل ــأذكرها لك وس
ــى ، توكلت على  ــبي اهللا وكف ورجائي ، حس
ــي  ــك ، اهللا ثقت ــم (اهللا املل ــأذكرها لك ــي وس ــك ، اهللا ثقت ــم (اهللا املل ــأذكرها لك وس
ــى ، توكلت على  ــبي اهللا وكف ورجائي ، حس
ــي  ــك ، اهللا ثقت ــم (اهللا املل ــأذكرها لك ــي وس ــك ، اهللا ثقت ــم (اهللا املل ــأذكرها لك وس
ــى ، توكلت على  ــبي اهللا وكف ورجائي ، حس
ــي  ــك ، اهللا ثقت ــم (اهللا املل ــأذكرها لك وس

ــول اهللا ، علي  ــول اهللا ، علي اهللا ، ال اله إالّ اهللا محمد رس ــول اهللا ، علي اهللا ، ال اله إالّ اهللا محمد رس اهللا ، ال اله إالّ اهللا محمد رس
ــى ، توكلت على  ــبي اهللا وكف ورجائي ، حس
ــول اهللا ، علي  اهللا ، ال اله إالّ اهللا محمد رس
ــى ، توكلت على  ــبي اهللا وكف ــى ، توكلت على ورجائي ، حس ــبي اهللا وكف ورجائي ، حس
ــول اهللا ، علي  اهللا ، ال اله إالّ اهللا محمد رس
ــى ، توكلت على  ــبي اهللا وكف ــى ، توكلت على ورجائي ، حس ــبي اهللا وكف ورجائي ، حس
ــول اهللا ، علي  اهللا ، ال اله إالّ اهللا محمد رس
ــى ، توكلت على  ــبي اهللا وكف ورجائي ، حس

ــون ، املهيمن عضدي  نَ املتوكل ــي اهللا ، أمِ ــون ، املهيمن عضدي ول نَ املتوكل ــي اهللا ، أمِ ــون ، املهيمن عضدي ول نَ املتوكل ــي اهللا ، أمِ ول
ــول اهللا ، علي  اهللا ، ال اله إالّ اهللا محمد رس
ــون ، املهيمن عضدي  نَ املتوكل ــي اهللا ، أمِ ول
ــول اهللا ، علي  ــول اهللا ، علي اهللا ، ال اله إالّ اهللا محمد رس اهللا ، ال اله إالّ اهللا محمد رس
ــون ، املهيمن عضدي  نَ املتوكل ــي اهللا ، أمِ ول
ــول اهللا ، علي  ــول اهللا ، علي اهللا ، ال اله إالّ اهللا محمد رس اهللا ، ال اله إالّ اهللا محمد رس
ــون ، املهيمن عضدي  نَ املتوكل ــي اهللا ، أمِ ول
ــول اهللا ، علي  اهللا ، ال اله إالّ اهللا محمد رس

ــن اهللا على حذر ،  ــادر اهللا ، كن م ــم الق ــن اهللا على حذر ، ، نع ــادر اهللا ، كن م ــم الق ــن اهللا على حذر ، ، نع ــادر اهللا ، كن م ــم الق ، نع
ــون ، املهيمن عضدي  نَ املتوكل ــي اهللا ، أمِ ول
ــن اهللا على حذر ،  ــادر اهللا ، كن م ــم الق ، نع
ــون ، املهيمن عضدي  نَ املتوكل ــي اهللا ، أمِ ــون ، املهيمن عضدي ول نَ املتوكل ــي اهللا ، أمِ ول
ــن اهللا على حذر ،  ــادر اهللا ، كن م ــم الق ، نع
ــون ، املهيمن عضدي  نَ املتوكل ــي اهللا ، أمِ ــون ، املهيمن عضدي ول نَ املتوكل ــي اهللا ، أمِ ول
ــن اهللا على حذر ،  ــادر اهللا ، كن م ــم الق ، نع
ــون ، املهيمن عضدي  نَ املتوكل ــي اهللا ، أمِ ول

ــور  ــور إن اهللا بالغ أمره ، وآيات قرآنية كثيرة وس ــور إن اهللا بالغ أمره ، وآيات قرآنية كثيرة وس إن اهللا بالغ أمره ، وآيات قرآنية كثيرة وس
ــذا هو أخر  ــر) .... وكان ه ــد والكوث ــذا هو أخر كـ(التوحي ــر) .... وكان ه ــد والكوث ــذا هو أخر كـ(التوحي ــر) .... وكان ه ــد والكوث كـ(التوحي
ــات  ــذه املعلوم ــى ه ــكرناه عل ــه فش ــات حديث ــذه املعلوم ــى ه ــكرناه عل ــه فش ــات حديث ــذه املعلوم ــى ه ــكرناه عل ــه فش حديث

القيّمة .....
ــيد الكائنات  ــك ختامنا حديث لس ــيد الكائنات ومس ــك ختامنا حديث لس ــيد الكائنات ومس ــك ختامنا حديث لس ومس
النبي األكرم محمد () حيث قال : أحسنوا ) حيث قال : أحسنوا ) حيث قال : أحسنوا 

اخلط فهو مفتاح الرزق .

اإلمام الكاظم يف شعر

عن كتاب «ملحمة قوافل النور» للسيد حسني بركة الشامي
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